RAPORT DE ACTIVITATE AL MINISTERULUI JUSTIȚIEI
PENTRU ANUL 2016
LISTA DE ABREVIERI
Aparatul central al Ministerului Justiției și instituțiile subordonate:
1. CM – Cabinetul ministrului
2. DGL – Direcția generală legislație
3. DGAG – Direcția generală agent guvernamental
4. DRIIE – Direcția relații internaționale și integrare europeană
5. DCJI – Direcția cooperare juridică internațională
6. DA – Direcția apostilă
7. DPSJ – Direcția profesii și servicii juridice
8. SEJ – Secția executori judecătorești
9. SAJGS – Serviciul asistență juridică garantată de stat
10. SITAA – Serviciul interpreți, traducători și administratori autorizați
11. SN – Secția notariat
12. DON – Direcția organizații necomerciale
13. DAMEP – Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor
14. DEFA – Direcția economico-financiară și administrativă
15. DCAI – Direcția control și audit intern
16. SRU – Secția resurse umane
17. SPICMM – Serviciul protocol, informare și comunicare cu mass-media
18. DIP – Departamentul instituțiilor penitenciare
19. INP – Inspectoratul național de probațiune
20. AAIJ – Agenția de administrare a instanțelor judecătorești
21. SSC – Serviciul stare civilă
22. CIJ – Centrul de informații juridice
23. CNEJ – Centrul național de expertize judiciare
24. CÎS – Camera Înregistrării de Stat
Alte instituții:
25. INJ – Institutul Național de Justiție
26. CNAJGS – Consiliul național pentru asistență juridică garantată de stat
27. UNEJ – Uniunea națională a executorilor judecătorești
28. UAM – Uniunea avocaților din Moldova
29. UAAM - Uniunea Administratorilor Autorizați din Moldova
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REPREZENTAREA PROCENTUALĂ (%) GRAFICĂ A RAPORTULUI DE
ACTIVITATE AL MINISTERULUI JUSTIŢIEI PENTRU ANUL 2016
Totalul acțiunilor raportate: 306:
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Implementarea Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018
N
r.

Acţiuni

1

1

2

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
corupției,
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

Sub-acţiuni

Instituţia
responsabilă

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

Direcția
Generală
Legislație

Termen Indicatori
Gradul de realizare
de
realizare
2
3
4
5
6
I. COMBATEREA CORUPȚIEI
A. Politici anticorupție, independența și eficiența instituțiilor
Elaborarea și
Direcția
30 mai,
Proiect de Realizat
adoptarea
Generală
2016
lege
Au fost elaborate și promovate
proiectului de
Legislație
elaborat și 2 proiecte de legi:
lege în vederea
remis spre 1.Proiectul
Legii
pentru
sincronizării
aprobare
modificarea și completarea unor
eficiente
a
acte
legislative
(Cadrul
reformelor și
normativ conex Proiectului
îmbunătățirii
Legii cu privire la Procuratură)
conlucrării
adoptat prin Legea nr. 152 din
dintre Comisia
1.07.2016.
Națională de
2.Proiectul
Legii
pentru
Integritate,
modificarea și completarea
Centrul
unor acte legislative (cadrul
Național
normativ conex Legii cu privire
Anticorupție și
la CNI) - adoptat prin Legea nr.
Procuratura
134 din 17.06.2016.
Anticorupție

30 mai,
2016

3

Proiect de
lege
elaborat și
remis spre
aprobare

Realizat
Proiectul a fost elaborat și
adoptat prin Legea nr. 152 din
1.07.2016.

3

4

1

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

Limitarea marjei
de discreție a
angajaților
organelor de drept

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
contravenționa
le
1.Revizuirea
legislației
referitoare
la imunitatea
judecătorilor

Direcția
Generală
Legislație

30
noiembri
e, 2016

Proiect de
lege
elaborat și
remis spre
aprobare

Realizat
Proiectul a fost elaborat și
adoptat prin Legea nr. 233 din
10.12.2015, care a intrat în
vigoare la 29.01.2016.

Direcția
Generală
Legislație

30 mai,
2016

Proiect de
lege
elaborat și
remis spre
aprobare

Realizat
Proiectul a fost elaborat și
adoptat prin Legea nr. 233 din
10.12.2015, care a intrat în
vigoare la 29.01.2016.

2.Elaborarea şi
adoptarea
proiectului de
lege privind
modificarea
articolului 70
din Constituția
Republicii
Moldova
referitor la
imunitatea
deputaților

Direcția
Generală
Legislație

30
august,
2016

Parțial realizat
Proiectul a fost elaborat și
aprobat în ședința Guvernului
din 24 februarie 2016.
Curtea Constituțională a dat
aviz negativ asupra proiectului
de lege.
Prin scrisoarea nr.03/5521 din
25.04.2016 Ministerul Justiției
a informat Guvernul privind
existența inițiativei legisative a
deputaților de modificare a
Constituției RM în partea ce se
referă
la
reexaminarea
imunității deputaților, care a
fost avizat pozitiv de Curtea
Constituțională.
C. Combaterea corupției în organele de drept și justiție
1.Modificarea
Direcția
30
Proiect de Realizat
cadrului legal
Generală
august,
lege
Au fost elaborate proiecte de
pentru
Legislație
2016
elaborat și acte normative, care au fost
limitarea
remis spre adoptate prin:
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Proiect de
lege
elaborat și
remis spre
aprobare

și de control, în
scopul prevenirii
corupției
și
asigurării
previzibilității
legii

2

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

marjei de
discreție a
angajaților
organelor de
drept și de
control

2.Elaborarea
unui proiect de
modificare a
cadrului
normativ în
vederea
precizării
marjei de
discreție a
persoanelor cu
funcție de
demnitate
publică și a
funcționarilor
publici
1.Efectuarea
analizei
sistemului
existent de
rotație în
procesul de
numire a
președinților și
vicepreședințil
or instanțelor
judecătorești

aprobare

Direcția
Generală
Legislație

30 mai,
2016

Proiect de
lege
elaborat și
remis spre
aprobare

Agenția de
administrare
a instanțelor
judecătorești

Trimestr
ul II,
2016

Analiză
efectuată
și
recomand
ări
formulate
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1.Legea nr. 122 din 2 iunie
2016 pentru modificarea și
completarea
unor
acte
legislative prin care a fost
modificat Codul de Procedură
Penală, Codul de Procedură
Civilă, Cod contavențional în
partea ce ține de marja de
discreție a actorilor din
domeniul justiției.
2.Legea
nr.
230
din
23.09.2016
pentru
modificarea și completarea
unor acte legislative, proiectul
căreia a fost elaborat de către
Ministerul Justiției și preluat
pentru
promovare de către
Ministerul Economiei, care
vizează marja de discreție a
organelor de control.
Nerealizat

Realizat
Cu suportul Proiectului UE de
asistență tehnică "ATRECO Sporirea
eficienței,
responsabilității și transparenței
instanțelor de judecată din
Moldova" a fost efectuată
analiza sistemului existent de
rotație în procesul de numire a
președinților
și
vicepreședinților
instanțelor
judecătorești cu formularea
recomandărilor de rigoare în
Raportul „Selecţia şi numirea în
funcţie de preşedinte şi
vicepreşedinte în instanţele de
judecată
din
Republica
Moldova (analiză comparativă
a practicii naţionale şi a ţărilor
membre ale UE)”, autor:
Daniela Josanu-Groza.

3

Asigurarea
funcționalității
extinse
a
Programului
Integrat
de
Gestionare
a
Dosarelor (PIGD),
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

2.Elaborarea
după caz a
proiectului de
act normativ
privind
instituirea
mecanismului
de rotație în
ocuparea
funcțiilor
manageriale
din sistemul
judiciar

Direcția
Generală
Legislație

30
august,
2016

Proiect de
lege
elaborat și
remis spre
aprobare

3.Elaborarea
proiectului de
act normativ
privind
instituirea
mecanismului
de rotație în
ocuparea
funcțiilor
manageriale
din
Procuratură
Crearea
sistemului de
depunere a
cererilor,
expedierea
citațiilor,
coordonarea
calendarului
ședințelor de
judecată cu
părțile
dosarului,
includerea
înscrisurilor
on-line în
cadrul
sistemului
PIGD

Direcția
Generală
Legislație

30
august,
2016

Proiect de
lege
elaborat și
remis spre
aprobare

Serviciul eTransformare

Trimestr
ul IV,
2016

Sistem
funcțional

Agenția de
administrare
a instanțelor
judecătorești
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Realizat parțial
Au fost elaborate 2 proiecte de
legi care prevăd instituirea
mecanismului de rotație:
1.Proiectul Legii cu privire la
reorganizarea
instanțelor
judecătorești,
adoptat
de
Parlament prin Legea nr. 76 din
21.04.2016.
2.Proiectul
Legii
pentru
modificarea și completarea
unor acte legislative, care
intervine cu modificări, inclusiv
referitoare la procedura de
numire
a
președinților
instanțelor judecătorești.
Versiunea inițială a proiectului
a fost elaborată.
Realizat
Proiectul a fost elaborat și
adoptat prin Legea nr. 3 din
25.02.2016 cu privire la
procuratură care reglementează
detaliat modul, mecanismul și
procedura de ocupare a
funcțiilor de procuror general,
procurori-șefi și adjuncți ai
acestora.
Parțial realizat
Serviciul e-Transformare: a fost
elaborat draftul concepției de
dezvoltare a trei funcționalități
noi prioritare (cabinetul virtual,
dosar electronic, depunere
online).
La
moment,
documentul a fost expediat
partenerilor de dezvoltare.
AAIJ: În scopul creării
sistemului, ca rezultat al
desfășurării
procedurii
de
achiziții
publice,
a
fost
contractată o companie IT care
a
creat
sub-Sistemul
informațional e-Dosar Judiciar
ce include funcționalitățile de
depunere a cererilor, expedierea
citațiilor,
coordonarea
calendarului
ședințelor
de
judecată cu părțile dosarului,
includerea înscrisurilor on-line
în cadrul sistemului PIGD.
Implementarea acestuia se
preconizează pentru anul 2017.
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1

materialelor de pe
dosar în forma
electronică,
introducerea
mecanismului de
citare electronică
a
părților,
petrecerea
ședințelor
de
judecată
prin
intermediul videoconferințelor, etc.
Corelarea
nivelului
de
salarizare
a
responsabililor
din
domeniul
anticorupție

Elaborarea şi
aprobarea
proiectului de
act normativ în
vederea
corelării
nivelului de
salarizare a
responsabililor
din domeniul
anticorupție

Direcția
Generală
Legislație

30
august,
2016

Proiect de
lege
elaborat și
remis spre
aprobare

Realizat
În vederea corelării nivelului de
salarizare a responsabililor din
domeniul anticorupție a fost
elaborat:
1.Proiectul de lege pentru
modificarea și completarea
unor acte legislative adoptat
prin Legea nr. 152 din 1 iulie
2016 prin care s-au stabilit
salariile
de
funcție
ale
inspectorilor din Inspecția
Procurorilor
din
cadrul
Procuraturii Generale;
2.A fost modificată Legea nr.
328 din 23 decembrie 2013
privind
salarizarea
judecătorilor, completîndu-se
cu salariile procurorilor și
implicit al procurorilor din
Procuratura Anticorupție;
3.A fost elaborat proiectul de
lege pentru modificarea și
completarea
unor
acte
legislative, în scopul asigurării
unui nivel de salarizare adecvat
consilierilor de probațiune care
a fost expediat Guvernului spre
aprobare prin scrisoarea nr.
03/10869 din 26 septembrie
2016.
D. Combaterea îmbogățirii ilicite și confiscarea produselor infracțiunilor de corupție și conexe
Asigurarea
Monitorizarea
Agenția de
Trimestr 1.Monito Realizat parțial
implementării
dosarelor
administrare
ul IV,
rizare
În decembrie 2016 AAIJ a
legislației
cu examinate de
a instanțelor
2016
efectuată solicitat instanțelor de judecată
privire
la instanțele
judecătorești
prezentarea informației privind
îmbogățirea
judecătorești
2.Raport numărul de cauze în care a fost
ilicită, confiscarea privind
elaborat
solicitată confiscarea extinsă,
specială
și infracțiunile de
și
numărul de cauze în care faptele
confiscarea
corupție,
publicat
comise au fost calificate drept
extinsă
a efectuată prin
îmbogățire ilicită, precum și
bunurilor
colectarea
numărul de dosare în care nu a
provenite
din datelor din
fost aplicată confiscarea extinsă,
infracțiuni
de instanțe cu
și în care faptele nu au fost
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corupție și conexe
acestora, precum
și
crearea
mecanismului de
confiscare civilă

2

3

Perfecționarea
cadrului legislativ
necesar
pentru
organizarea
activității
de
investigare
financiară,
depistare,
urmărire
și
conservare
a
bunurilor
provenite
din
infracțiuni pentru
asigurarea
confiscării
acestora, inclusiv
pentru recuperarea
prejudiciului
cauzat
prin
infracțiuni,
în
special
prin
infracțiuni
de
corupție
și
conexe, în urma
analizei
internaţionale
specializate
a
cadrului juridic şi
a
practicilor
Republicii
Moldova
Stabilirea
instituției
cu
competențe
de
identificare,
recuperare
și
administrare
a
bunurilor
provenite
din
activități
infracționale
și
aflate pe teritoriul
Republicii
Moldova
sau
peste hotarele ei

referire la
numărul de
cauze
calificate ca
îmbogățire
ilicită în care a
fost aplicată
confiscarea
extinsă
Elaborarea
cadrului
legislativ
necesar pentru
organizarea
activității de
investigare
financiară, de
depistare,
urmărire și
conservare a
bunurilor
provenite din
infracțiuni
pentru
asigurarea
confiscării
acestora și
recuperarea
prejudiciului
cauzat prin
infracțiuni, în
special prin
infracțiuni de
corupție și
conexe

Elaborarea
cadrului
normativ

calificate ca îmbogățire ilicită,
pentru perioada anului 2016.
Informația
urmează
a
fi
generalizată și prezentată întruun raport în luna ianuarie 2017.

Direcția
Generală
Legislație

30
august,
2016

Proiect
de lege
elaborat
și remis
spre
aprobare

Realizat
A fost întocmit proiectul
avizului Guvernului în privința
următoarelor
inițiative
legislative ale deputaților din
Parlamentul RM:
1.Proiectul
Legii
privind
Agenția
Recuperarea
Bunurilor Infracționale, (prin
scrisoarea nr. 03/14729 din 21
decembrie 2016).
2.Proiectul
Legii
privind
modificarea și completarea
unor acte legislative (cadrul
conex Legii privind Agenția)
(prin scrisoarea nr. 03/14730
din 21 decembrie 2016).
3.Proiectul
Legii
privind
recuperarea
Bunurilor
Infracționale, (prin scrisoarea
nr. 03/14656 din 20 decembrie
2016).
4.Proiectul
Legii
privind
modificarea și completarea
unor acte legislative (cadrul
conex Legii privind recuperarea
bunurilor infracționale) (prin
scrisoarea nr. 03/14657 din 20
decembrie 2016).

Direcția
Generală
Legislație

Trimestr
ul IV,
2016

Structură
stabilită

Realizat
A fost întocmit proiectul
avizului Guvernului în privința
următoarelor
inițiative
legislative ale deputaților din
Parlamentul RM:
1.Proiectului Legii privind
Agenția
Recuperarea
Bunurilor Infracționale, (prin
scrisoarea nr. 03/14729 din 21
decembrie 2016).
2.Proiectul
Legii
privind
modificarea și completarea
unor acte legislative (cadrul
conex Legii privind Agenția)
(prin scrisoarea nr. 03/14730
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1

2

3

din 21 decembrie 2016).
3.Proiectul
Legii
privind
recuperarea
Bunurilor
Infracționale, (prin scrisoarea
nr. 03/14656 din 20 decembrie
2016).
4. Proiectul Legii privind
modificarea și completarea
unor acte legislative (cadrul
conex Legii privind recuperarea
bunurilor infracționale) (prin
scrisoarea nr. 03/14657 din 20
decembrie 2016).
F. Controlul averilor, intereselor personale și al conflictelor de interese
Înlăturarea
Promovarea
Direcția
30 mai,
Proiect
Realizat
neconcordanţelor
proiectelor de
Generală
2016
de lege
Proiectul a fost elaborat și
din
cadrul lege pentru
Legislație
elaborat
adoptat prin Legea nr. 134 din
național
de modificarea și
și remis
17.06.2016.
reglementare
a completarea
spre
conflictelor
de unor acte
aprobare
interese,
a legislative
restricțiilor
și privind
incompatibilitățilo reglementarea
r pentru diferite conflictelor de
categorii de agenți interese, a
publici, precum și restricțiilor și
asigurarea
incompatibilită
implementării lui
ților pentru
diferite
categorii de
agenți publici
Perfecționarea
Promovarea
Direcția
30 mai,
Proiect
Realizat
mecanismului de proiectului
Generală
2016
de lege
Proiectul a fost elaborat și
declarare
a Legii cu
Legislație
elaborat
adoptat prin Legea nr. 133 din
veniturilor
și privire la
și remis
17.06.2016.
proprietăților, a declararea
spre
intereselor
și veniturilor si
aprobare
conflictelor
de intereselor
interese,
personale
excluderea
fenomenului de
deținere
a
bunurilor
prin
intermediul
persoanelor
interpuse,
introducerea
mecanismului
confiscării civile
Dezvoltarea
Promovarea
Direcția
30 mai,
Proiect
Realizat
cadrului normativ proiectului
Generală
2016
de lege
Proiectul a fost elaborat și
de reglementare a legii cu privire
Legislație
elaborat
adoptat prin Legea nr. 132 din
atribuțiilor și a la Centrul
și remis
17.06.2016.
procedurilor
Național de
spre
aplicate
la Integritate
aprobare
efectuarea
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4

5

1

2

controlului
averilor
și
intereselor
personale,
al
respectării
regimului juridic
al conflictului de
interese,
incompatibilitățilo
r și restricțiilor
Consacrarea
Elaborarea
Direcția
30 mai,
Proiect
Realizat
legală a priorității cadrului
Generală
2016
de lege
A fost adoptat pachetul de legi
de verificare a normativ
Legislație
elaborat
privind integritatea:
provenienței
și remis
1.Legea nr. 132 din 17.06.2016
averilor
spre
cu privire la Centrul Național de
persoanelor
cu
aprobare Integritate.
funcții
de
2.Legea nr. 133 din 17.06.2016
demnitate publică
cu
privire
la
declararea
și întreprinderea
veniturilor
și
intereselor
măsurilor
personale.
corespunzătoare
3.Legea nr. 134 din 17.06.2016
față de cei care nu
pentru
modificarea
și
își pot justifica
completarea
unor
acte
proprietățile
legislative.
Extinderea
Elaborarea
Direcția
30 mai,
Proiect
Realizat
regimului juridic cadrului
Generală
2016
de lege
Proiectul a fost elaborat și
al
prevenirii, normativ
Legislație
elaborat
adoptat prin Legea nr. 133 din
controlului
şi
și remis
17.06.2016
cu
privire la
sancţionării
spre
declararea
veniturilor
și
conflictelor
de
aprobare intereselor personale.
interese şi în
cadrul
întreprinderilor de
stat, municipale şi
în
cadrul
societăţilor
comerciale în care
statul deţine cotaparte majoritară
G. Integritatea instituțională și servicii publice pe platforme electronice
Promovarea
Promovarea
Direcția
30
Proiect
Realizat
adoptării
proiectului de
Generală
martie,
de lege
Proiectul a fost elaborat și
proiectului de lege lege privind
Legislație
2016
elaborat
adoptat prin Legea nr. 102 din
de amendare a testarea
și remis
26.05.2016.
legii
privind integrității
spre
testarea integrității profesionale la
aprobare
profesionale
la principiile de
principiile
de constituționalit
constituționalitate ate
Adoptarea
Promovarea
Direcția
30 mai,
Proiect
Realizat
cadrului
legal proiectului de
Generală
2016
de lege
Proiectul a fost elaborat și
coerent
și amendare a
Legislație
elaborat
adoptat prin Legea nr. 102 din
previzibil ce ar legii privind
și remis
26.05.2016.
permite cultivarea testarea
spre
integrității
în integrității
aprobare
sectorul
public, profesionale la
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3

precum
și
ajustarea cadrului
legislativ
în
vigoare
ce
reglementează
activitatea
diferitor categorii
de agenți publici
la noile prevederi
referitoare
la
cerințele minime
de integritate în
sectorul public
Dezvoltarea
codurilor
deontologice
și
asigurarea
mecanismelor
instituționale
viabile
de
respectare
a
normelor de etică
profesională
în
sectorul public

principiile de
constituționalit
ate

Elaborarea și
adoptarea
codurilor de
etică și
deontologie
profesională

Departamentu
l Instituțiilor
Penitenciare

Trimestr
ul III,
2016

Coduri
adoptate

Reducerea
numărului
și
tarifelor
pentru
servicii
publice

Extinderea eserviciilor în
procesul
prestării

Camera
Înregistrării
de Stat

Trimestr
ul IV,
2016

Numărul
serviciilo
r
digitaliza

-----------DIP: în colaborare cu Misiunea
Norvegiană de Experți pentru
Promovarea Supremației Legii în
Direcția
Moldova, a fost aprobat Codul
Profesii și
deontologic al personalului
Servicii
sistemului penitenciar, prin
Juridice
ordinul MJ nr. 505 din 07
noiembrie 2012.
Totodată, a fost elaborat
proiectul de ordin cu privire la
modificarea
și
completarea
ordinului
sus-menționat.
Modificările propuse vor fi
incluse, urmare a adoptării Legii
cu
privire
la
sistemul
administrației penitenciare şi
Legii cu privire la integritate.
În ceea ce ține de profesiile
conexe
sectorului
justiției,
această acțiune a fost realizată în
2015.
IV. DEZVOLTAREA ECONOMICĂ, SECURITATEA ENERGETICĂ, SPORIREA COMPETITIVITĂȚII ȘI
CREAREA LOCURILOR DE MUNCĂ
A. Dezvoltarea mediului de afaceri și a climatului investițional
1 Introducerea
Asigurarea
Camera
Permane Registru
Realizat
transparenței
actualizării
Înregistrării
nt
actualizat Este
asigurată
actualizarea
depline a tuturor permanente a
de Stat
permanentă a datelor din
societăților
Registrului de
Registrul de stat al persoanelor
comerciale
stat al
juridice.
înregistrate
în persoanelor
Republica
juridice
Moldova.
Asigurarea
accesului public la
Registrul de stat
al
persoanelor
juridice
2
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Parțial realizat
A fost lansat un serviciu
electronic nou, care permite
achitarea
şi
recepţionarea

prestate agenților
economici contra
plată, extinderea
e-serviciilor
și
aplicarea
universală
a
conceptului
de
ghișeu unic

serviciilor
publice
agenților
economici

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

4

Stabilirea
Elaborarea
Direcția
30 mai,
Proiect
caracterului
cadrului
Generală
2016
de lege
consultativ pentru normativ
Legislație
elaborat
controalele de stat
și remis
efectuate
la
Camera
spre
întreprinderile
Înregistrării
aprobare
mici şi mijlocii pe
de Stat
parcursul a trei ani
de la înființarea
întreprinderilor în
cauză
E. Protecția concurenței și eliminarea monopolurilor din economia națională
Revizuirea
Promovarea
Direcția
Trimestr Cod
Nerealizat
cadrului normativ aplicării
Generală
ul IV,
penal
În proiectul Planului Guvernului
de reglementare a politicii de
Legislație
2016
modificat în baza căruia a fost întocmit
mediului
de clemență la
(art. 246) planul Direcției era stabilit
afaceri
privind stabilirea
în
termenul de executare a acestei
compatibilitatea
acordurilor
corespun acțiuni pînă la data de 20
cu
Legea anticoncurenți
dere cu
decembrie
2016,
însă
în
concurenței, sub ale
Legea
versiunea finală a Planului de
aspectul
concuren acțiuni al Guvernului pentru anii
identificării
ței
2016-2018 aprobat prin HG nr.
barierelor
de
890 din 20 iulie 2016 termenul
intrare pe piață
de realizare a acesteia a fost
extins pentru trimestrul III a.
2017.
Acțiunea va fi inclusă în Planul
de acțiuni pentru anul 2017.
Îmbunătățirea
Elaborarea
Direcția
Trimestr Cadru
Realizat

1

2

te

Direcția
Generală
Legislație

30 mai,
2016
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Proiect
de lege
elaborat
și remis
spre
aprobare

comenzilor pentru extrasele din
Registrul de stat prin intermediul
dispozitivelor de autoservire
QIWI.
Totodată, a fost iniţiată lansarea
serviciului electronic, care va
permite comanda la distanţă a
extraselor din Registrul de stat.
La moment, SIA ”E-extras” se
află la etapa de elaborare.
Parțial realizat
Prin scrisoarea nr. 03/3206 din
29.02.2016 au fost solicitată de
la
autorități
prezentarea
propunerilor de amendare a
Legii nr. 131 din 08.06.2012
privind controlul de stat asupra
activității de întreprinzător.
Propunerile
și
informațiile
recepționate au fost sistematizate
și au stat la baza proiectului de
lege pentru modificarea Legii nr.
131 din 08.06.2012 privind
controlul
de
stat
asupra
activității de întreprinzător, care
a fost transmisă Ministerului
Economiei spre promovare.
Parțial realizat
Versiunea inițială a proiectului
Legii pentru modificarea Legii
nr. 131 din 8 iunie 2012 cu
privire la controlul de stat al
activității de întreprinzător a fost
coordonată cu conducerea, fiind
ulterior transmisă Ministerului
Economiei spre promovare.

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

1

1

Norma referitoare la obligația de
avizare a proiectelor de legi și
acte normative care se referă la
aspecte de concurență și
publicitate
cu
autoritățile
coordonatoare în domeniu a fost
inclusă în art. 32 din proiectul
Legii cu privire la actele
normative.
Proiectul a fost aprobat prin HG
nr. 1158 din 18.10.2016 și
înregistrat în Parlament cu nr.
407 din 21.10.2016.
M. Societatea informațională, tehnologia informației și comunicațiilor
Afișarea de către
Plasarea pe
Serviciul eTrimestr Seturi de Realizat
instituțiile publice portal a
Transformare
ul IV,
date
Toate seturile de acte au fost
a tuturor
informațiilor
2016
actualizat actualizate și plasate pe adresa
informațiilor de
de interes
e pe
web:http://date.gov.md/ckan/ro/
interes public în
public
portalul
format electronic
www.dat organization/1137-ministerulpe portalul datelor
e.gov.md justitiei
deschise
V. JUSTIȚIA ȘI DREPTURILE OMULUI
A. Asigurarea continuității și finalității reformelor în justiție
Implementarea
1.Asigurarea
Direcția
Trimestr Numărul Realizat
eficientă
a funcționalității
analiză,
ul IV,
ședințelo În perioada anului 2016 au fost
Strategiei
de mecanismului
monitorizare
2016
r
organizate 58 de ședințe ale
reformă
a de
și evaluare a
organizat grupurilor de lucru pentru
sectorului justiției monitorizare și
politilor
e lunar
coordonarea și monitorizarea
pentru anii 2011- coordonare a
implementării SRSJ 2011-2016.
2016 (SRSJ) și implementării
(Secretariatul
consolidarea
Strategiei de
Grupurilor de
rezultatelor
reformă a
Lucru pentru
acesteia
sectorului
coordonarea
justiției pentru
și
anii 2011-2016 monitorizarea
SRSJ)
2.Elaborarea și
Direcția
Trimestr Rapoarte Realizat
publicarea
analiză,
ul IV,
elaborate Pe parcursul anului a fost
rapoartelor de
monitorizare
2016
și
coordonată
elaborarea
prin
progres
și evaluare a
publicate actualizare
şi
publicarea
privind
politilor
semestria rapoartelor (per pilon) referitor
implementarea
l
la
progresul
privind
Strategiei de
(Secretariatul
implementarea SRSJ 2011-2016.
reformă a
Grupurilor de
Informația poate fi accesată la
sectorului
Lucru pentru
link-ul:
justiției pentru
coordonarea
http://www.justice.gov.md/publi
anii 2011-2016
și
c/files/file/reforma_sectorul_just
monitorizarea
itiei/rapoarte/2016/Raport_SRSJ
SRSJ)
_Ro_2016_v9_format_electronic
.pdf
și
http://www.justice.gov.md/categ
ory.php?l=ro&idc=439&
3.Asigurarea
Direcția
Trimestr Numărul Realizat
funcționalității
analiză,
ul IV,
întruniril În 2016 au fost organizate 2
cadrului
normativ

Generală
Legislație

ul II,
2016
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normativ
modificat

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
cheltuielilor
de
întreținere
a
instanțelor
de
judecată

mecanismului
de consultare
și cooperare cu
societatea
civilă, actorii
neguvernamen
tali 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

2016

or
organizat
e

ședințe:
1 - 26 aprilie 2016, şedinţa cu
donatorii, societatea civilă şi
membrii grupurilor de lucru
pentru implementarea SRSJ.
2 - 23 septembrie 2016,
Reuniunea
“Dialogul
cu
societatea civilă” cu participarea
principalilor actori responsabili
de coordonarea reformelor în
domeniul justiției, a partenerilor
de
dezvoltare
și
a
reprezentanților
organizațiilor
socielății civile specializate în
domeniu.

Direcția
Generală
Legislație

30 mai,
2016

Proiect
de lege
elaborat
și remis
spre
aprobare

Realizat

Agenția de
administrare
a instanțelor
judecătorești

După
adoptare
a legii cu
privire la
reorganiz
area
sistemulu
i
judecător
esc
După
adoptare

Plan
elaborat

Realizat
Planul privind reamplasarea
(construcția/renovarea)
instanțelor de judecată a fost
elaborat și aprobat prin HG nr.
1326 din 12.12.2016, fiind
înregistrat în Parlament cu nr.
490 din 15.12.2016.

Proiect
de

Realizat
Proiectul a fost elaborat și

monitorizare
și evaluare a
politilor
(Secretariatul
Grupurilor de
Lucru pentru
coordonarea
și
monitorizarea
SRSJ)

Direcția
Generală
Legislație

3.Elaborarea
proiectului

Agenția de
administrare
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Proiectul a fost elaborat și
adoptat prin Legea nr. 76 din
21.04.2016.

3

4

Hotărîrii
Guvernului
privind planul
reamplasării
instanțelor
judecătorești

a instanțelor
judecătorești

4.Implementar
ea graduală a
Planului de
reamplasare a
instanțelor de
judecată

Agenția de
administrare
a instanțelor
judecătorești

5.Efectuarea și
implementarea
configurărilor
necesare în
Programul
Integrat de
Gestionare a
Dosarelor
(PIGD) pentru
a asigura
crearea
completelor
specializate

Agenția de
administrare
a instanțelor
judecătorești

Analiza
sistemului căilor
de atac, pentru
eficientizarea
mecanismelor și
asigurarea
participanților la
proces a dreptului
de apărare și
publicitate
ședințelor
de
judecată

Efectuarea
unui studiu
privind privind
exercitarea
căilor de atac

Consolidarea
capacităților
funcționale

1.Elaborarea
proiectului de
act normativ în

și

a legii cu
privire la
reorganiz
area
sistemulu
i
judecător
esc
După
adoptare
a legii cu
privire la
reorganiz
area
sistemulu
i
judecător
esc
După
adoptare
a legii cu
privire la
reorganiz
area
sistemulu
i
judecător
esc

Hotărîre
elaborat
și remis
spre
aprobare

aprobat prin HG nr. 1326 din
12.12.2016, fiind înregistrat în
Parlament cu nr. 490 din
15.12.2016.

Plan
impleme
ntat

Agenția de
administrare
a instanțelor
judecătorești

Trimestr
ul IV,
2016

1.Studiu
elaborat

Direcția
Generală
Legislație

30
noiembri
e, 2016

Nerealizat
Planul urmează a fi implementat
după adoptarea acestuia de către
Parlament.
Perioada de implementare va fi
de 10 ani (începînd cu anul 2017
pînă în anul 2027, conform Legii
nr.76 din 21.04.2016 cu privire
la reorganizarea instanțelor
judecătorești).
Realizat
Au fost achiziționate servicii de
dezvoltare a modulelor versiunii
noi a PIGD. Urmare a
achiziționării
şi
respectiv
prestării serviciilor, programul a
fost configurat.
Potrivit Legii nr. 76 din
21.04.2016
cu
privire la
reorganizarea
instanțelor
judecătorești,
președinții
judecătoriilor nou create vor
stabili pînă la 01 iulie 2017
modul
de
specializare
a
judecătorilor.
Nerealizat
AAIJ a elaborat şi a remis
Proiectului UE de asistență
tehnică "ATRECO - Sporirea
eficienței, responsabilității și
transparenței instanțelor de
judecată din Moldova" termenii
de referința pentru elaborarea
studiului
privind
analiza
sistemului căilor de atac,
solicitînd
asistența
tehnică
pentru efectuarea studiului. Ca
rezultat a examinării solicitării
AAIJ, Proiectul „ATRECO” a
informat despre imposibilitatea
acordării suportului în scopul
efectuării analizei, iar alte
mijloace financiare nu au fost
identificate pentru acţiunea
menţionată.
Nerealizat

Direcția
Generală
Legislație
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Program
Integrat
de
Gestiona
re a
Dosarelo
r
configura
t

2.Recom
andări
formulat
ate

Proiect
de lege
elaborat

sporirea eficienței
funcționale
a
Inspecției
Judiciare și a
Departamentului
de Administrare
Judecătorească

5

6

Diminuarea
duratei proceselor
de
judecată,
inclusiv
prin
simplificarea
procedurilor
în
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 cu
privire
la
activitatea
Consiliului
Superior
al
Magistraturii și a
organelor
sale
pentru
consolidarea
capacității

vederea
consolidării
capacităților
Inspecției
Judiciare

2.Promovarea
proiectului
Hotărîrii
Guvernului
privind
organizarea și
funcționarea
Agenției de
administrare
judecătorească
(noul
Regulament de
activitate al
Departamentul
ui de
administrare
judecătorească
Elaborarea
proiectului de
lege pentru
instituirea
medierii
judiciare
obligatorii

Elaborarea
raportului de
monitorizare și
formularea
recomandărilor

și remis
spre
aprobare

Agenția de
administrare
a instanțelor
judecătorești
Direcția
Generală
Legislație

30 mai,
2016

Proiect
de lege
elaborat
și remis
spre
aprobare

Realizat
Proiectul a fost elaborat și
aprobat prin HG nr. 650 din
26.05.2016.

Direcția
Generală
Legislație

30
august,
2016

Proiect
de lege
elaborat
și remis
spre
aprobare

Realizat
Proiectul a fost elaborat și
aprobat prin HG nr. 988 din 18
august 2016 și înregistrat în
Parlament cu nr. 356 din
19.08.2016, fiind adoptat în I
lectură la data de 13 octombrie
2016.

Agenția de
administrare
a instanțelor
judecătorești

Trimestr
ul IV,
2016

1.Raport
elaborat

Realizat
1 .Cu suportul Proiectului UE de
asistență tehnică "ATRECO Sporirea
eficienței,
responsabilității și transparenței
instanțelor de judecată din
Moldova" a fost efectuată
Monitorizarea
implementării
cadrului legal cu privire la
activitatea Consiliului Superior
al Magistraturii și a organelor
sale şi elaborarea Raportului

Agenția de
administrare
a instanțelor
judecătorești
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2.Recom
andări
formulat
e

7

1

acestora,
„privind
implementarea
diminuarea marjei
competențelor CSM”.
de discreție în
2.Raportul conține o serie de
procesul de luare
recomandări cu privire la
a
deciziilor,
activitatea CSM.
asigurarea
transparenței
activității, precum
și
pentru
revizuirea,
la
necesitate,
a
prevederilor
în
vigoare
din
domeniu
Elaborarea
Direcția
Trimestr Plan
Parțial realizat
Planului
de
Analiză,
ul IV,
elaborat
Întrucît recomandările EPU
acțiuni
în
Monitorizare
2016
în
pentru R. Moldova au fost
domeniul
și Evaluare a
conformi prezentate la sfîrșitul lunii
drepturilor omului
Politicilor
tate cu noiembrie, MJ a creat un grup
pe anii 2016-2019
recoman
de lucru, constituit din 34 de
în
baza
dările
membri, în scopul elaborării
recomandărilor
UPR
unui nou PNADO III.
formulate pentru
Au fost organizate 2 ședințe în
Republica
data de 16 și 27 decembrie
Moldova în cadrul
2016. În cadrul acestora au fost
Mecanismului de
formulate domeniile strategice a
Evaluare
noului document de politici
Periodică
precum și formate subgrupurile
Universală
a
de lucru.
Drepturilor
Omului
B. Promovarea reformei organelor procuraturii, excluderea influenței politice și creșterea transparenței
activității acestora
Promovarea
Promovarea
Direcția
30 mai,
Proiect
Realizat
implementării
proiectului de
Generală
2016
de lege
În acest scop au fost elaborate 2
prioritară
a modificare a
Legislație
elaborat
acte legislative:
Concepției
de cadrului
și remis
1.Proiectul
Legii
privind
reformă
a normativ
spre
modificarea și completarea
procuraturii
conex Legii cu
aprobare unor acte legislative adoptat
privire la
prin Legea nr. 152 din 1 iulie
procuratură în
2016.
vederea
2.Proiectul legii cu privire la
revizuirii
procuraturile
specializate,
modului de
adoptat prin Legea nr. 159 din 7
sesizare a
iulie 2016.
procuraturii de
către
instituțiile
publice și
funcționari, în
scopul limitării
influenței
externe asupra
instituției și a
procesului de
gestionare a

17

cauzelor
penale
1

2

Elaborarea
și
asigurarea
realizării Planului
de
acțiuni
în
domeniul
drepturilor omului
pe anii 20162019. Asigurarea
implementării
recomandărilor
formulate pentru
Republica
Moldova în cadrul
Mecanismului de
Evaluare
Periodică
Universală
a
Drepturilor
Omului

Dezvoltarea
sistemului
de
asistență
psihologică
a
minorilor aflați în
custodie

1.Asigurarea
procesului de
Evaluare
Periodică
Universală a
Drepturilor
Omului în
Republica
Moldova

2.Inițierea
procesului de
elaborare a
Planului de
acțiuni în
domeniul
drepturilor
omului pe anii
2016-2019 în
baza
recomandărilor
formulate
pentru
Republica
Moldova în
cadrul
Mecanismului
de Evaluare
Periodică
Universală a
Drepturilor
Omului
1.Aplicarea
planurilor
individuale
pentru minorii
aflați în
custodie și a
programelor
de învățămînt
profesional și
general

C. Drepturile omului
Direcția
Trimestr
Relații
ul IV,
Internaționale
2016
și Integrare
Europeană

Raport
elaborat

Realizat
Raportul național a fost sintetizat
și elaborat în baza informației
prezentate de autoritățile publice
centrale, a fost supus procedurii
de consultare cu societatea civilă
în cadrul unei ședințe publice
organizate în incinta MJ și avizat
prealabil
de
către
toate
autoritățile publice relevante.
Subsidiar, a fost promovată
Hotărîrea de Guvern în vederea
constituirii delegației naționale
pentru participare la Evaluarea
Periodică Universală (HG nr.
1248 din 15.11.2016).

Direcția
Analiză,
Monitorizare
și Evaluare a
Politicilor

Trimestr
ul IV,
2016

Proces
inițiat

Realizat
În scopul elaborării unui nou
PNADO, Ministerul Justiției a
creat un grup de lucru, constituit
din
34 de membri. Prima
ședință, de lansare a acestuia, a
avut loc în data de 16 decembrie
2016.
A doua ședință a fost organizată
în data de 27 decembrie 2016 și
în cadrul acesteia au fost
formulate domeniile strategice a
noului document de politici
precum și formate subgrupuri de
lucru.

Departamentu
l Instituțiilor
Penitenciare

Trimestr
ul IV,
2016

1.Planuri
individua
le
aplicate

Realizat
1.Cu
suportul
proiectului
EUTAP 4 a fost elaborată
Metodologia privind Planul
individual de executare a
pedepsei penale, aprobată prin
ordinul DIP nr. 483 din
13.10.2016, care au fost pilotate
în
instituțiile
sistemului
penitenciar,
în
perioada
17.10.2016 - 01.07.2017.
De asemenea menționăm că,

2. 60 de
minori
încadrați
în
programe
de
învățămî

18

nt
profesion
al și
general

3

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

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

Departamentu
l Instituțiilor
Penitenciare

Trimestr
ul III,
2016

1.Aprobarea
Strategiei de
dezvoltare a
sistemului
penitenciar în
vederea
organizării
procesului de
modernizare a
sistemului
penitenciar

Departamentu
l Instituțiilor
Penitenciare

Trimestr
ul II,
2016

2.Aprobarea
proiectului
Legii cu
privire la
sistemul
administrației
penitenciare
3.Amenajarea/
reutilarea
spațiilor de
detenție,
conform
normelor și
standardelor
internaționale

Direcția
Generală
Legislație

30 mai,
2016

Proiect
de lege
elaborat
și remis
spre
aprobare

Realizat
Proiectul Legii a fost aprobat
prin HG nr. 1035 din 09.09.2016
și adoptat în I lectura la
23.12.2016.

Departamentu
l Instituțiilor
Penitenciare

Trimestr
ul III,
2016

Ponderea
spațiilor
reutilate

Realizat
Pe parcursul perioadei de
referință, au fost desfășurate
activități de îmbunătățire a
condițiilor de trai, după cum
urmează:
1.Au fost efectuate reparații ale
acoperișului în blocurile de
regim, depozitele alimentare,
sectoarele locative, camerele de
întrevederi
și
blocurile
administrative, reparații curente
a sălii de preparare a hranei din
ospătărie, a încăperilor din
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Sistem
de
asistență
psihologi
că a
minorilor
aflați în
custodie
instituit
Strategie
aprobată

deținuților minori aflați în
custodie li se aplică planuri
individuale conform nevoilor și
necesităților acestora.
2. 89 deținuți au fost încadrați în
programe de învățămînt general
și 29 deținuți au fost incluși în
programe
de
învățămînt
profesional.
Realizat
Conform ordinului DIP nr. 483
din 13 octombrie 2016, a fost
aprobată Metodologia privind
Planul individual de executare a
pedepsei penale. Metodologia
prevede asistența minorilor pe 3
paliere: educativ, psihologic și
social.
Realizat
La 06.07.2016 în ședința
Guvernului a fost aprobată
Strategia de dezvoltare a
sistemului penitenciar pentru
anii 2016-2020 şi Planul de
acțiuni pentru implementarea
Strategiei.

4.Dotarea
penitenciarelor
cu
echipamente
moderne de
supraveghere,
pază și
escortare

Departamentu
l Instituțiilor
Penitenciare

Trimestr
ul III,
2016

5. Elaborarea
Hotărîrii
Guvernului cu
privire la
reorganizarea
serviciilor
medicale din
penitenciare
prin crearea

Departamentu
l Instituțiilor
Penitenciare

Trimestr
ul IV,
2016

Direcția
Generală
Legislație

20

blocul unității medicale, a
încăperilor școlii profesionale –
13 penitenciare.
2.Au fost organizate licitații
publice, prin intermediul cărora
au fost achiziționate materiale
electrice, santehnice și de
construcții pentru necesitățile
sistemului penitenciar.
3.Achiziționat utilaj pentru
sistemele de încălzire, totodată
fiind
menținut
în
stare
funcțională utilajul şi rețelele de
alimentare cu agent termic,
energie electrică, apă, canalizare
și transportul auto.
Echipam Realizat
ente
Au
fost
achiziționate
achizițio
echipamente de supraveghere,
nate
pază și escortare, după cum
urmează: 4 registratoare video
portabile de model Transcend
Drive Pro Body 10 (pentru
DTPSE și DIP) și 1 registrator
video digital cu 10 camere video
montat în Penitenciarul nr. 13Chișinău.
La data de 07.10.2016 a fost
desfășurată licitația publică
pentru achiziționarea celui mai
stringent
echipament:
acumulatoare pentru stațiile
radio
portabile
450 buc;
dispozitive
de
stocare
a
informației pentru registratoarele
video
digitale
15
buc;
echipament pentru comutarea
datelor
(switch)
20
buc;
acumulatoare pentru sursele de
alimentare de rezervă 415 buc;
surse de alimentare de rezervă
(UPS) 21 buc; stabilizatoare de
tensiune 16 buc; surse de
alimentare de rezervă la 24v
(SAR) – 55 buc și cablaje 2000
metri.
1.Hotărîr Parțial realizat
ea
1.Proiectul a fost elaborat de către
Guvernul Ministerul Justiției în comun cu
ui cu
DIP și expediat spre coordonare
privire la repetată instituțiilor interesate
crearea
prin scrisoarea nr. 03/14551 din
Direcției 16 decembrie 2016.
de
2.Nu au fost reconstruite careva
asistență
unități medicale.

Direcției de
asistență
medicală
penitenciară
precum și
creării
condițiilor
materiale
necesare
acordării
serviciilor
medicale de
calitate
persoanelor
deținute

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

medicală
penitenci
ară
aprobată
2.Număr
ul
unităților
medicale
reconstru
ite

Departamentu
l Instituțiilor
Penitenciare

30
noiembri
e, 2016

Direcția
Generală
Legislație

Departamentu
l Instituțiilor
Penitenciare

Trimestr
ul IV,
2016

3.Număr
ul
serviciilo
r
medicale
acreditat
e
Proiect
de lege
elaborat
și remis
spre
aprobare

1.Număr
ul
unităților
de
personal
alocate în
raport cu
necesități
le reale
2.Echipa
mente
moderne
de
supraveg
here,
pază și
escortare
achizițio
nate în
raport cu
necesități
le reale
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3. Serviciile medicale nu au fost
acreditate.
Totodată, conform Planului de
acțiuni al Guvernului pentru anii
2016-2018 termenul de realizare
a acestei acțiuni este trimestrul
III al anului 2018.
Acțiunea va fi inclusă în Planul
de acțiuni pentru anul 2017.

Conform Planului de acțiuni al
Guvernului termenul de realizare
a acestei acțiuni este trimestrul
III al anului 2018.

Realizat
1.A fost majorat numărul
efectivului DIP cu 40 unități,
nemijlocit pentru Detașamentul
cu destinație specială, pentru
efectuarea eficientă a escortelor
speciale, care urmează a fi
alocate începînd cu 01.01.2017.
Cu privire la necesarul de
personal, menționăm că DIP a
inițiat elaborarea proiectului de
ordin privind standardul de
personal necesar sistemului
penitenciar.
2.Au
fost
achiziționate
echipamente de supraveghere,
pază și escortare, după cum
urmează: 4 registratoare video
portabile de model Transcend
Drive Pro Body 10 (pentru
DTPSE și DIP) și 1 registrator
video digital cu 10 camere video
montat în Penitenciarul nr.13-

4

Îmbunătățirea
condițiilor
de
detenție, inclusiv
prin reconstrucția
penitenciarelor
existente,
construcția
penitenciarelor
noi și demararea
procesului
de
construcție
a
caselor de arest

5

Promovarea
și
respectarea
drepturilor omului
în procesul de
urmărire penală,
conform
prevederilor art. 5
din
Convenția
Europeană pentru
Drepturile Omului

6

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

pază și
escortare
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
incompatibilită
ților 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

Chișinău.
Parțial realizat
La 31.10.2016 a fost semnat
contractul
de
prestare
a
serviciilor privind proiectarea
noului Centru penitenciar, iar la
14.11.2016, compania și-a inițiat
activitatea.
Reieșind
din
prevederile
contractuale,
Compania
de
proiectare urmează să elaboreze
schița
de
proiect
a
penitenciarului către 01.02.2017,
proiectarea
în
detaliu
a
penitenciarului urmează a fi
definitivată în octombrie 2017.
Realizat
Proiectul a fost elaborat și
adoptat prin Legea nr. 100 din
26.05.2016.

Departamentu
l Instituțiilor
Penitenciare

Trimestr
ul IV,
2016

Docume
ntație de
proiect
elaborată

Direcția
Generală
Legislație

30 mai,
2016

Proiect
de lege
elaborat
și remis
spre
aprobare

Inspectoratul
Național de
Probațiune

Trimestr
ul II,
2016

Strategie
elaborată
și
aprobată

Realizat
Strategia a fost elaborată și
aprobată prin HG nr. 1015 din
01.09.2016.

Inspectoratul
Național de
Probațiune

Trimestr
ul II,
2016

Regulam
ent
elaborat
și
aprobat

Realizat
Proiectul Regulamentului a fost
elaborat și aprobat prin HG nr.
1322 din 08.12.2016.
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7

8

9

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
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

electronică a
subiecților
probațiunii
Elaborarea
studiului
privind
fezabilitatea
instituirii unui
cadru normativ
cu privire la
compensarea
erorilor
judiciare.

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

1.Analiza
cadrului
normativ
existent și
formularea
propunerilor
de modificare

2.Elaborarea
modificărilor
cadrului
normativ în
vederea

Direcția
Generală
Agent
Guvernament
al

Trimestr
ul IV,
2016

Studiu
elaborat
și
publicat

Realizat
Studiul a fost elaborat și publicat
pe pagina web oficială a
Agentului
guvernamental
''Studiu cu privire la crearea
mecanismului
național
de
remediere și compensare pentru
erorile judiciare și vicii de
procedură''
link:
http://agent.gov.md/wpcontent/uploads/2016/12/Studiueroare-judiciara-.pdf.

Direcția
Generală
Legislație

30 mai,
2016

Proiect
de lege
elaborat
și remis
spre
aprobare

Realizat
Proiectul a fost elaborat și
aprobat prin HG nr. 889 din
20.07.2016.

Trimestr
ul III,
2016

Ghid
elaborat
și
publicat

Trimestr
ul II,
2016

1.Analiză
efectuată

Realizat
Ghidul a fost elaborat şi publicat
pe pagina oficială a Agentului
Guvernamental:
http://agent.gov.md/ghid-practiccu-privire-la-procedura-deexecutare-a-hotaririlor-sideciziilor-curtii-europene-adrepturilor-omului/.
Realizat parțial
1.În vederea analizării cadrului
normativ a fost studiată legislația
națională, precum și practica
altor state.
De asemenea, prin scrisoarea nr.
03/7816 din 22.06.2016 a fost
solicitată opinia instituțiilor
interesate privind modalitatea de
extindere a subiecților cu drept
de reprezentare în judecată.
Acțiunea a fost preluată din
proiectul Planului de acțiuni al
Guvernului în baza căruia a fost
întocmit planul Direcției, însă în

Direcția
Generală
Agent
Guvernament
al

Direcția
Generală
Agent
Guvernament
al
Direcția
Generală
Legislație
Direcția
Generală
Legislație

2.Recom
andări
formulat
e

Direcția
Generală
Legislație

30
noiembri
e, 2016
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Proiect
de lege
elaborat
și remis
spre

extinderii
subiecților cu
drept de
reprezentare în
instanța de
judecată
1

2

3

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

1.Analiza
studiului
„Consolidare
a rolului
Curții
Constituțional
e”

aprobare

D. Asigurarea supremației legii
Direcția
Trimestr 1.Analiză
Generală
ul II,
efectuată
Legislație
2016
2.
Recoman
dări
formulat
e

2.Elaborarea
proiectului de
modificare a
Constituției

Direcția
Generală
Legislație

30
august,
2016

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

Direcția
Generală
Legislație

30
august,
2016

1.Dezvoltarea
sistemului de
răspundere
disciplinară a
profesiilor
conexe
sistemului de
justiție

Direcția
Profesii și
Servicii
Juridice

Direcția
Profesii și
Servicii
Juridice

30
august,
2016

24

versiunea finală a Planului de
acțiuni al Guvernului pentru anii
2016-2018,
aprobat
prin
Hotărîrea Guvernului nr. 890 din
20 iulie 2016, această acțiune nu
se regăsește.
Realizat parțial
1.Prin ordinul MJ nr. 550 din 18
mai 2016 a fost creat Grupul de
lucru pentru reforma Curții
Constituționale și Grupul tehnic
responsabil
de
elaborarea
proiectului ce va fi prezentat
Grupului de lucru pentru
examinare și definitivare, în
cadrul cărora a fost elaborată
versiunea inițială a proiectului
de lege.

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

Realizat
Proiectul a fost elaborat și
aprobat prin HG nr. 1265 din
21.11.2016.

Proiect
de lege
elaborat
și remis
spre
aprobare

Realizat
Sistemul
de
răspundere
disciplinară:
- a avocaților este prevăzut în
proiectul Legii nr. 69 din
15.04.2016 cu privire la
organizarea activității notariale.
-profesiile
de
interpret,
traducător,
administrator
autorizat și mediator nu a fost
cazul, dat fiind faptul că:
- Legea nr. 161 din 18 iulie 2014
cu privire la administratorii
autorizați, a intrat în vigoare la

Realizat
Proiectul a fost elaborat și
aprobat prin HG nr. 555 din
05.05.2016 și înregistrat în
Parlament cu nr. 198 din 10 mai
2016.

2.Revizuirea
principiului
de stabilire a
costurilor
pentru
serviciile
prestate

Direcția
Profesii și
Servicii
Juridice

30
decembri
e, 2016
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Proiect
de lege
elaborat
și remis
spre
aprobare

01 ianuarie 2015.
- Legea nr. 137 din 03 iulie 2015
cu privire la mediere, intrată în
vigoare la 21 august 2015.
-Legea nr. 86 din 28.04.2016
privind executorii judecătorești,
în Capitolul V este prevăzută
răspunderea
disciplinară
a
executorilor judecătorești.
SN:
În cadrul
ședințelor
consultative (din data de
29.03.2016,
30.03.2016,
01.04.2016)
s-a
coordonat
(suplimentar), cu asociațiile
notarilor și DGL, sistemul de
răspundere
disiciplinară
a
notarilor, ce a fost prevăzut și
revizuit în conținutul Legii nr.
69 din 15.04.2016 cu privire la
organizarea activității notariale.
Parțial realizat
SEJ: Proiectul de lege cu
modificările efectuate a fost
remis la 25 noiembrie 2016
Direcției generale legislație.
SITAA: A fost elaborat și
aprobat HG nr. 979 din 17.08.16
privind
aprobarea
Regulamentului cu privire la
stabilirea
tarifelor
pentru
serviciile prestate de interpreţi şi
traducători autorizaţi, linkul:
http://www.justice.gov.md/slide
pageview.php?l=ro&idc=632.
Costurilor
pentru
serviciile
prestate de către administratorii
autorizați sunt reflectate în art.
70 al Legii nr. 149 din
29.06.2012 insolvabilității.
SAJCM:
Tarifele
pentru
serviciile prestate de mediatori,
potrivit prevederilor Legii nr.
137 din 03 iulie 2015 cu privire
la mediere, se stabilesc prin
acordul părților la mediere cu
mediatorul și se consemnează în
contractul de mediere.
Totodată, CRJM-ul a elaborat un
document informativ, care se
referă la practica CEDO cu
privire la costurile pentru
asistența juridică.
SN: Costurile pentru serviciile
prestate de către notari, urmează
a fi stabilite după adoptarea legii
cu privire la procedura notarială.

4

5

Crearea,
dezvoltarea
și
asigurarea
interoperabilității
sistemelor
informaționale. (eProcuratura,
Programul Integrat
de Gestionare a
Dosarelor și a altor
instrumente
relevante
din
domeniul justiției,
e-Executare,
eNotariat, e-Arest,
e-Probațiune,
eLicențe, Registrul
electronic
al
procurilor,
Registrul
persoanelor
autorizate,
Registrul de stat al
actelor de stare
civilă,
eOrganizații, etc)

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

1.Interconect
area
sistemelor eProbațiune, eArest,
Registrul
electronic al
procurilor, eExecutare
prin
intermediul
platformei de
interoperabilit
ate la
registrele
necesare
existente în
cadrul altor
autorități
publice

Serviciul eTransformare

Trimestr
ul IV,
2016

Sisteme
intercone
ctate prin
intermedi
ul
platform
ei de
interoper
abilitate
la
registrele
necesare
existente
din
cadrul
altor
autorități
publice

Parțial realizat
Documentația tehnică pentru
Registrul electronic unic al
procurilor și pentru SIA eProbațiune urmează a fi aprobată
de către Guvern, după care va
putea fi efectuată conexiunea la
platforma de interoperabilitate.
SIA e-Executor urmează să
treacă prin mai multe etape pînă
la interconectarea cu alte
registre.

2.Elaborarea
conceptului
sistemului
informational
Registrul
persoanelor
autorizate,
registru ce va
cuprinde și
modulul eLicențe
1.Analiza în
dinamică a
datelor
statistice
privind
judecarea
cauzelor
penale, civile,
economice,
contravențion
ale

Serviciul eTransformare

Trimestr
ul IV,
2016

Concept
elaborat

Realizat
Conceptul a fost elaborat și
coordonat
cu
Ministerul
Tehnologiei
Informației
și
Comunicațiilor.

Agenția de
administrare
a instanțelor
judecătorești

Trimestr
ul III,
2016

Rapoarte
elaborate
și
publicate

2.Elaborarea
rapoartelor
privind
numărul de
condamnări

Agenția de
administrare
a instanțelor
judecătorești

Trimestri
al

Rapoarte
elaborate
și
publicate

Realizat
Rapoartele privind analiza în
dinamică a datelor statistice
privind
mersul
examinării
cauzelor
în
instanțele
judecătorești pentru I semestru al
anului au fost elaborate și
publicate. Acestea pot fi accesate
la
următorul
link:
http://www.justice.gov.md/page
view.php?l=ro&idc=56&
Pentru semestrul II raportul va fi
elaborat și publicat în luna
februarie 2017.
Realizat
Raportul pentru I semestru al
anului a fost elaborat și publicat
la următorul link:
http://www.justice.gov.md/page
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pe actele de
corupție

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

3.Dezvoltarea
modulului de
raportare
statistică în
cadrul PIGD

Agenția de
administrare
a instanțelor
judecătorești

Trimestr
ul II,
2016

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

Agenția de
administrare
a instanțelor
judecătorești

Trimestr
ul III,
2016

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

Centrul
Național de
Expertize
Judiciare

2.Efectuarea
unui studiu de
fezabilitate în

Centrul
Național de
Expertize

În termen
de 6 luni
după
adoptare
a de către
Parlamen
ta
proiectul
ui noii
Legi cu
privire la
expertiza
judiciară
(actualm
ente
Proiectul
se află în
Parlamen
tul
Republic
ii
Moldova
şi
urmează
a fi
adoptat
în a II
lectură)
Trimestr
ul III,
2016
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Modul de
raportare
statistică
cu toate
rapoartel
e
statistice
electroni
ce
introduse
Listă a
indicatori
lor de
calitate
întocmită

Proiect
de
regulame
nt
elaborat
şi remis
spre
examinar
e
Guvernul
ui

Studiul
de
fezabilita

view.php?l=ro&idc=56&
Pentru semestrul II raportul va fi
elaborat și publicat în luna
februarie 2017.
Realizat
Modulul de raportare statistică
conține toate rapoartele statistice
manuale existente în format
electronic. Suplimentar, au fost
introduse 5 formulare de
rapoarte privind minorii care
intră în contact cu justiția.

Realizat
Prin scrisoarea nr.01/746 din
12.09.2016, AAIJ a elaborat și
remis CSM lista indicatorilor de
calitate potrivit recomandărilor
CEPEJ. Lista a fost aprobată
prin Hotărîrea CSM nr.634/26
din 29.09.2016 și poate fi
vizualizată la următorul link:
http://csm.md/files/Hotaririle/20
16/26/634-26.pdf
Realizat
Proiectul a fost elaborat și
aprobat prin HG nr. 1412 din
27.12.2016.

Nerealizat
Studiul nu a fost efectuat din
motivul retragerii mijloacelor

vederea
construcţiei
unui sediu
nou Centrului
Naţional de
Expertize
Judiciare
conform
cerinţelor
europene cu
înaintarea
recomandăril
or şi
întocmirii
Planului
construcţiei
3.Elaborarea
metodologiilo
r de efectuare
a fiecărui tip
de expertiză
judiciar

7

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

4.Modificarea
cadrului
normativ
privind
salarizarea
personalului
din domeniul
expertizei
judiciare,
constatărilor
tehnicoștiințifice și
medicolegale, în
vederea
sporirii
substanțiale a
remunerării
experților
judiciari
1.Monitorizar
ea procesului
de publicare a
hotărîrilor și
elaborarea
raportului
privind
rezultatele
înregistrate

Judiciare

Centrul
Național de
Expertize
Judiciare

Trimestr
ul IV,
2016

Centrul
Național de
Expertize
Judiciare

30 mai,
2016

Direcția
Generală
Legilație

Agenția de
administrare
a instanțelor
judecătorești

28

Trimestr
ul II,
2016

te
efectuat

financiare
alocate
pentru
realizarea obiectivului respectiv.
Ca rezultat la nivel ministerial sa renunțat la ideia de construcție
a unui nou sediu și s-a luat
decizia de identificare și alocare
a unui nou sediu.

Metodol
ogii
elaborate
şi
aprobate
pentru 10
genuri de
expertiză
Proiect
de lege
elaborat
și remis
spre
aprobare

Realizat parțial
Au fost elaborate 2 metodologii.
Conform Planului de acțiuni de
reformare a CNEJ pe anii 20162019 (aprobat de Ministerul
Justiției) elaborarea metodelor a
fost transferată pentru anii 20172019.
Realizat parțial
A fost elaborată prima versiune a
proiectului și nota informativă
care se definitivează pentru a fi
remisă spre coordonare.

Raport
elaborat
și
publicat
pe
Portalul
instanțel
or de
judecată

Realizat
Rapoartele privind publicarea
hotărîrilor
judecătorești
se
elaborează lunar. Acestea pot fi
accesate la următorul link :
http://administrareinstante.justic
e.md/ro/rapoarte/rapoartegenerale .

2.Dezvoltarea
portalului
instanțelor de
judecată

1

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

1.Elaborarea
și
promovarea
Planului de
dezvoltare
strategică a
Serviciului
Stare Civilă
pentru
perioada
anilor 20162020
2.Elaborarea
Conceptului
Registrului de
Stat al
Actelor de
Stare Civila si
initierea
dezvoltarii
Registrului

3.Optimizare
a serviciilor
publice
prestate de
Serviciul
Stare Civila,
ca urmare a
digitizării
Arhivei Stării
Civile
2

Dezvoltarea
platformei de eGuvernare și a
sistemului
electronic național

Digitizarea
Arhivei Stării
Civile Etapa
II (acte din
perioada

Agenția de
administrare
a instanțelor
judecătorești

Raport
privind
îmbunătă
țirile
necesare
publicat
pe
Portalul
instanțel
or
naționale
de
judecată
VII. BUNA GUVERNARE
C. Reforma serviciilor publice
Serviciul
Trimestr PDS-ul
Stare Civilă
ul II,
Serviciul
2016
ui Stare
Civilă
pentru
anii
20162020
aprobat

Serviciul
Stare Civilă

Trimestr
ul II,
2016

Trimestr
ul II,
2016

Serviciul
Stare Civilă

Trimestr
ul IV,
2016

Serviciul
Stare Civilă

Trimestr
ul IV,
2016

29

1.Concep
tul
Registrul
ui
elaborat
și
aprobat
2.Dezvol
tarea
Registrul
ui inițiată
Toate
serviciile
publice
care
utilizează
arhiva
electroni
că
reinginer
ite/optim
izate
9
milioane
de acte
de stare
civilă din

Realizat
În scopul monitorizării plasării
complete a informației pe
portalul nou, Agenția a elaborat
un Raport de Monitorizare a
Paginilor Web ale Instanțelor
Judecătorești din Republica
Moldova pentru anul 2016 care
poate fi accesat la linkul:
http://administrareinstante.justic
e.md/ro/rapoarte/rapoartegenerale

Realizat
Programul
de
Dezvoltare
Strategică a Serviciului Stare
Civilă pentru perioada 20162020 elaborat şi aprobat prin
Ordinul SSC nr. 82 din data de
02.06.2016 .

Parțial realizat
1.Concepţia
Sistemului
informaţional
automatizat
„Registrul de stat al actelor de
stare civila” elaborată, La
moment se află la MJ spre
promovare Guvernului.

Realizat
În temeiul Ordinului SSC nr. 98
din
21.06.2016
Sistemul
Informaţional
Automatizat
„Arhiva electronică a actelor de
stare civilă” a fost implementat
în toate subdiviziunile teritoriale.

Realizat
Au fost digitizate 9 mln. acte de
stare civilă înregistrate în
perioada 1945-2007, ceea ce
constituie 100% din cele propuse

sovietică –
per total 9
mil. acte)

3

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

Conectarea la
platforma de
interoperabilit
ate
(MConnect)
în regim de
producție a
sistemelor
informațional
e ale
Ministerului
Justiției

1

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

1.Elaborarea
părții narative
a Strategiei
sectoriale de
cheltuieli în
domeniul
justiției 20172019
2.Elaborarea
raportului
privind
implementare
a Strategiei
sectoriale de
cheltuieli
pentru anul
2015

1

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

Modificarea
și
completarea
actelor
legislative în
parte ce ține
de
perfecționare
a
mecanismului
de

perioada
sovietică
digitizate

Serviciul eTransformare

Trimestr
ul IV,
2016

B. Finanțele publice
Direcția
Trimestr
Analiză,
ul I, 2016
Monitorizare
și Evaluare a
Politicilor
Direcția
EconomicoFinanciară și
Administrativ
ă

Sisteme
informați
onale ale
Minister
ului
Justiției
conectate
la
MConne
ct în
regim de
producție

Rapoarte
de
impleme
ntare a
strategiil
or
sectoriale
de
cheltuieli
publicate
pe
paginile
web

XVIII. SOCIETATEA CIVILĂ
Direcția
30 mai,
Proiect
Organizații
2016
de lege
Necomerciale
elaborat
și remis
Direcția
spre
Generală
aprobare
Legislație

30

spre digitizare.
Actele de stare civilă digitizate
au fost validate de Direcţia
registre stare civilă și stocate pe
platforma
guvernamentală
MCloud.
Parțial realizat
Potrivit HG nr. 404 din
02.06.2014
cu
privire la
pilotarea
platformei
de
interoperabilitate, platforma se
află în regim de pilotare. În acest
proces este implicat SIA eApostila. Ministerul Justiției
pregătește pentru conectarea la
MConnect și alte sisteme
existente. Este de menționat că
Î.S. CRIS Registru și Centrul
național pentru protecția datelor
cu caracter personal permit
conectarea
sistemelor
la
MConnect doar în regim de
pilotare (pînă la aprobarea legii
cu privire la implementarea
platformei MConnect).
Realizat
Raport
elaborat
și
remis
Ministerului Finanțelor prin
scrisoarea nr. 07/1886 din data
de 23 februarie 2016.
Poate fi accesat la linkul:
http://www.justice.gov.md/tabvi
ew.php?l=ro&idc=609&

Realizat
Proiectul a fost elaborat și
aprobat prin Legea nr. 188 din
22.07.2016.

2

Reformarea
cadrului legal cu
privire
la
filantropie
și
sponsorizare
în
vederea asigurării
durabilității
și
independenței
organizațiilor
neguvernamentale

3

Asigurarea
transparenței
în
activitatea
Comisiei
de
certificare
prin
publicarea
deținătorilor
certificatului
de
utilitate publică, a
datelor
privind
activitatea
și
deciziile Comisiei

înregistrare a
organizațiilor
necomerciale
Elaborarea
proiectului de
modificare a
cadrului
normativ în
vederea
asigurării
durabilității și
independenței
organizațiilor
neguvername
ntale

Publicarea
informației
privind lista
organizațiilor
necomerciale
de utilitate
publică,
desfășurarea
ședințelor
Comisiei de
certificare,
precum și a
raportului
anual de
activitate al
Comisiei de
certificare

Direcția
Generală
Legislație

30
noiembri
e, 2016

Proiect
de lege
elaborat
și remis
spre
aprobare

Direcția
Organizații
Necomerciale

Permane
nt

1.Număr
ul
organizaț
iilor de
utilitate
public
nou
înregistra
te
2.Număr
ul
ședințelo
r
desfășura
te

Parțial realizat
A fost elaborată versiunea
inițială a proiectului Legii cu
privire
la
organizațiile
necomerciale, însă a fost sistată
promovarea proiectului de lege
din necesitatea sincronizării
prevederilor propuse cu formele
organizațiilor
necomerciale
reglementate în Codul civil, în
contextul
modificărilor
formulate de Grupul de lucru
responsabil
de
revizuirea
Codului civil.
Grupul
de
lucru
pentru
modificarea Codului civil urma
să
abordeze
subiectul
organizațiilor necomerciale la
una din ședințele sale.
Realizat
1.A fost atribuit statutul de
utilitatea publică pentru 29 de
organizaţii necomerciale.
A fost publicată lista a 29 de
organizaţii necomerciale ce deţin
statut de utilitate publică.
2.A fost publicată pe pagina web
informaţia despre 5 şedinţe ale
Comisei de Certificare
3.Raportul anual de activitate al
Comisiei de certificare publicat
pe
site-ul
MJ:
http://www.justice.gov.md/publi
c/files/file/Directia%20organizat
ii%20necomerciale%20/2016/R
APORT_20162016_Comisia_de_Certificare.pd
f.

3.Raport
elaborat
și
publicat
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
N
Acțiuni
Subacțiune
Indicatori de Termen
Respons
Gradul de realizare
r.
produs/rezul
de
abil
tat
realizare (subdivi
ziune)
1 Optimizarea hărţii Promovarea
Proiect de
Martie
Direcția Realizat
dislocării
proiectului
lege elaborat
2016
Generală Proiectul a fost elaborat și
instanţelor
Legii
cu şi remis spre
Legislați adoptat prin Legea nr. 76 din
judecătoreşti
privire
la
examinare
e
21.04.2016.
reorganizarea
Guvernului

31

2

3

4

5

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

şi
de

Desfăşurarea
cursurilor
de
instruire
a
personalului
instanţelor
judecătoreşti
responsabil
de
relaţia cu publicul
(pct.1.1.3.(2))
Desfăşurarea
cursurilor
de
formare iniţială şi
continuă
a
administratorilor ai
instanţelor
judecătoreşti
(pct.1.1.5.(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

sistemului
instanțelor
judecătorești
(pct.1.1.1(2))
1.Elaborarea
planului
gradual
de
reamplasare a
instanțelor
judecătorești
2.Elaborarea
proiectului
Hotărîrii
Guvernului
privind planul
reamplasării
instanțelor
judecătorești
3.Reamplasar
ea graduală a
instanțelor de
judecată
Coordonarea
organizării
grupelor de
instruire

1.Planul
gradual de
reamplasare a
instanţelor
judecătoreşti
elaborat şi
implementat
2.Elaborarea
și
promovarea
proiectului de
Hotărîre
3. Numărul
de instanţe
judecătoreşti
reorganizate

După
adoptare
a Legii
privind
reorganiz
area
sistemulu
i
judecător
esc

Agenția
de
administr
are a
instanțel
or
judecător
ești

Numărul de
persoane
instruite

Semestri
al, 2016

Agenția
de
administr
are a
instanțel
or
judecător
ești

Realizat
Pe parcursul anului 2016 au fost
instruite
36
de
persoane
responsabile de relaţia cu
publicul.

Coordonarea
grupelor de
instruire

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

Trimestri
al, 2016

Realizat
Pe parcursul anului 2016 au fost
instruiți 48 de administratori
(100%), care au particpat la 21de
cursuri de formare profesională.

Promovarea
proiectului de
modificare a
Constituției

Proiect
de
lege elaborat
şi remis spre
examinare

Acțiune
restantă
Trimestr
ul II,
2016

Agenția
de
administr
are a
instanțel
or
judecător
ești
Direcția
Generală
Legislați
e

32

Direcția
Generală
Legislați
e

Parțial realizat
1.Planul gradual de reamplasare
a
instanțelor
judecătorești
(construcție/renovare) a fost
elaborat și aprobat prin HG nr.
1326
din
12.12.2016
și
înregistrat în Parlament cu nr.
490 din 15.12.2016.
2.După aprobarea acestuia de
către Parlament, planul urmează
a fi implementat în decurs de 10
ani (începînd cu anul 2017 pînă
în anul 2027).

Realizat
Proiectul a fost elaborat și
aprobat prin HG nr. 430 din
11.04.2016 și remis Curții
Constituționale spre examinare.
La
19.04.2016
Curtea
Constituțională a pronunțat
Avizul la proiectul de lege
menționat, prin care a constatat
că iniţiativa de modificare și
completare a Constituției nu
încalcă
limitele
revizuirii
prevăzute de articolul 142 din
Constituţie și poate fi prezentată
Parlamentului pentru examinare.
Proiectul a fost înregistrat în
Parlament cu nr. 187 din

6

7

8

procesul
de
autoadministrare a
sistemului
judecătoresc,
componenţei
şi
competenţelor
acestuia (pct.1.1.9
(3))
Optimizarea
și
consolidarea
cadrului legislativ
privind
sistemul
judecătoresc
(pct.1.1.9 (4))

03.05.2016.

Elaborarea
unei
legi
unice
de
reglementare
a sistemului
judecătoresc

Proiect
elaborat
și
remis
spre
examinare

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

Asigurarea
transferului poliției
judecătorești
din
subordinea MAI în
subordinea MJ

Elaborarea
cadrului
normativ în
vederea
transferului
poliţiei
judecătoreşti
în subordinea
Ministerului
Justiţiei

Cadru
normativ
elaborat

33

Acțiune
restantă
După
adoptare
a de către
Parlamen
ta
proiectul
ui
prevăzut
la pct.
1.1.9 (3)
din PA
SRSJ
30
noiembri
e,
2016

Direcția
Generală
Legislați
e

Trimestr
ul II,
2016

Direcția
Generală
Legislați
e

Direcția
Generală
Legislați
e

Realizat parțial
Proiectul Legii de modificarea a
Constituției a fost elaborat și
înregistrat în Parlament la data
de 3.05.16 cu nr. 187.
Proiectul Legii privind cadrul
conex Legii de modificare a
Constituției a fost prezentat
conducerii ministerului și remis
spre avizare și consultare publică
prin scrisoarea nr. 03/12249 din
08.11.2016.

--La ședința Grupului de lucru
pentru
monitorizarea
implementării Pilonului I din
SRSJ, care a avut loc la
08.09.2016, acțiunea dată a fost
votată ca desuetă. Drept
urmare, realizarea acesteia este
inoportună.
Pentru detalii, a se vedea
procesul-verbal
al
ședinței
respective:
http://justice.gov.md/public/files/
file/reforma_sectorul_justitiei/pr
ocese_verbale/2016/pilon1/Proce
sverbal_nr._6_al_edinei_Pilonulu
i_I_din_8_septembrie_2016.pdf
Realizat parțial
Au fost elaborate și prezentate
versiunile
inițiale
ale
următoarelor proiecte de acte
normative:
1.Proiectul Legii cu privire la
statutul Poliției Judecătorești.
2.Proiectul
Legii
pentru
modificarea și completarea unor
acte legislative.
3.Proiectul Hotărîrii Guvernului
privind
crearea
Poliției
Judecătorești.
4.Proiectul Hotărîrii Guvernului
privind
activitatea
Poliției
Judecătorești.

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

Proiectul
Hotărîrii
Guvernului
elaborat şi
aprobat

Acțiune
restantă
Trimestr
ul IV,
2016

9

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

Generalizarea
informației
privind
proiectele de
construcție/re
novare

Numărul
proiectelor de
construcţie/
renovare
elaborate

Trimestri
al, 2016

1
0

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

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

Nr. devizelor
de cheltuieli
elaborate în
raport cu cele
planificate

Trimestri
al, 2016

34

Agenția
de
administr
are a
instanțel
or
judecător
ești
Agenția
de
administr
are a
instanțel
or
judecător
ești

În
prezent
proiectele
se
definitivează pentru a fi remise
spre avizare și consultare
publică.
Realizat parțial
A fost elaborat proiectul HG cu
privire la crearea Inspectoratului
Poliției
judecătorești
(prin
transferarea unităților de personal
de la Inspectoratul General de
Poliție al MAI la MJ) și remis
instituțiilor
interesate
spre
avizare repetată prin scrisoarea
nr. 03/9877 din 17.08.2016.
Totodată, au fost elaborate
amendamente la proiectul Legii
pentru
modificarea
și
completarea unor acte legislative
(autor - MAI), înregistrat în
Parlament cu nr. 278 din 17 iunie
2016 (cadrul conex proiectului
Legii privind statutul unic al
funcționarului public cu statut
special din MAI).
Concomitent,
prin Hotărîrea
Parlamentului cu privire la
asigurarea
continuității
reformelor în sectorul justiției nr.
259 din
8 decembrie 2016,
acțiunea a fost redenumită în
sensul elaborării unui studiu și a
unei politici publice privind
oportunitatea transferului poliției
judecătorești, fiind inclusă în
lista acțiunilor a căror termen de
realizare a fost prelungit pînă la
31 decembrie 2017.
Realizat
Pe parcursul anului 2016 a fost
verificat şi expertizat un (1)
proiect pentru Lucrări de
reparație capitală a oficiilor de la
et. 2 şi 3 al Judecătoriei Centru.

Realizat
Pe parcursul anului 2016 au fost
elaborate 2 devize de cheltuieli
pentru
construcţia/renovarea
sediilor instanţelor judecătoreşti
la judecătoria Ciocana mun.
Chişinău şi judecătoria Florești.
Judecătoria Centru a verificat şi
expertizat
devizul
pentru
Lucrările de reparație capitală a
oficiilor de la et. 2 şi 3 al

Numărul de
instanţe
construite/
renovate în
raport cu cele
planificate

Construcţia/renova
rea
sediilor
instanţelor
judecătoreşti
(pct.1.1.12.(7))

Generalizarea
informației
privind
Construcţia/re
novarea
sediilor
instanţelor
judecătoreşti

1
2

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

1

Asigurarea fiecărei
instanţe
judecătoreşti
cu
suportul
tehnic
necesar
aplicării
Programului
Integrat
de
Gestionare
a
Dosarelor
(pct.1.2.2.(5))

2

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

Generalizarea Numărul de Trimestri
Agenția
informației
expertize
al, 2016
de
privind darea efectuate
administr
în exploatare
are a
a
sediilor
instanțel
construite/ren
or
ovate la etapa
judecător
de finisare şi
ești
recepţie
finală
a
lucrărilor
Sporirea transparenţei şi a eficienţei sistemului judecătoresc
Asigurarea
Numărul de Trimestr
Agenția Realizat
mentenanței
instanţe
ul IV,
de
De suport tehnic beneficiază
Programului
judecătoreşti
2016
administr toate 48 instanțe judecătorești în
Integrat
de care
are a
baza contractului nr.1/16 din
Gestionare a beneficiază
instanțel 31.12.2015 încheiat între AAIJ
Dosarelor
de
suport
or
și CTS, care asigură mentenanță
tehnic pentru
judecător PIGD.
utilizarea
ești
Programului
Integrat
de
Gestionare a
Dosarelor
Numărul de
Trimestr
Agenția Nerealizat
instanțe
ul III,
de
Pentru anul 2016 au fost alocate
judecătorești
2016
administr mijloace
financiare
pentru
care
are a
procurarea a 10 echipamente de
beneficiază
instanțel înregistrare audio a şedinţelor de
de suport
or
judecată. Mijloacele financiare
tehnic
judecător au fost retrase de către MF la
necesar
ești
rectificarea bugetului.
înregistrării
Toate 48 de instanțe de judecată
audio a
sunt asigurate cu 179 de
şedințelor de
echipamente FEMIDA și cu 237
judecată în
de reportofoane necesare pentru
raport cu
înregistrării audio a ședințelor de
necesitățile
judecată.
reale ale
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Trimestri
al, 2016

Agenția
de
administr
are a
instanțel
or
judecător
ești

Judecătoriei Centru.
Realizat parțial
Pentru perioada anului 2016 au
fost planificate lucrări de
construcție/renovare a 8 sedii ale
judecătoriilor la nivel de țară.
La rectificarea bugetului, de
către Ministerul Finantelor, au
fost
retrase
mijloacele
financiare, cu toate acestea au
fost
efectuate
lucrări
de
construcție/renovare a 5 sedii
(judecătoria Buiucani mun.
Chişinău, judecătoria Ungheni,
Curtea de Apel Chișinău,
judecătoria
Ciocana
mun.
Chişinău, judecătoria Florești).
Realizat
Pe parcursul anului 2016 au fost
perfectate actele de recepţie la
finalizarea
lucrărilor
de
extindere a clădirii Curții de
Apel Chișinău.

1
1

3

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

Lansarea
noului portal
a instanțelor
judecătorești

4

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

1.Asigurarea
monitorizării
prin
identificarea
experților

instanțelor
1.Paginile
web
optimizate
2.Crearea
portalului
unic, după
caz

Trimestr
ul I,
2016

1.Monitorizar
e efectuată
2.Rapoarte de
monitorizare
întocmite

Trimestr
ul IV,
2016

1.Monitorizar
e efectuată
2. Raport de
monitorizare
întocmit şi
difuzat

Trimestr
ul IV,
2016

2.Elaborarea
raportului de
monitorizare

5

1

Monitorizarea
implementării
reformei
Institutului
Naţional al Justiţiei
(pct. 1.3.1. (6))

Coordonarea
elaborării
raportului de
către
un
expert
independent

Agenția
de
administr
are a
instanțel
or
judecător
ești
Direcția
Analiză,
Monitori
zare și
Evaluare
a
Politicilo
r

Direcția
Analiză,
Monitori
zare și
Evaluare
a
Politicilo
r

Realizat
1, 2. La data de 01 martie 2016 a
fost lansant un portal nou,
fiindu-i modificată interfața,
precum și unele drepturi de
utilizare
fiind
optimizate
paginile web ale instanţelor
judecătoreşti.
Realizat
1. Tatiana Puiu, expert identificat
și
contractat
cu
suportul
financiar al Proiectului UE de
asistență tehnică "ATRECO Sporirea
eficienței,
responsabilității și transparenței
instanțelor de judecată din
Moldova", a elaborat “Raportul
privind
Implementarea
modificărilor Legislative privind
folosirea căilor de atac”.
2. Raportul poate fi accesat pe
pagina web a MJ:
http://www.justice.gov.md/publi
c/files/file/rapoarte/2016/noiemb
rie/ATRECO_JSRS_1.2.5._Rap
ort_Puiu_eng-rom.pdf
Nerealizat
Avînd în vedere faptul că
modificările la Legea privind
Institutului Naţional al Justiţiei a
intrat în vigoare la data de
12.11.2016, iar monitorizarea
presupune colectarea și analiza
datelor privind implementarea
noilor norme pentru o perioadă
de cel puțin 6 luni, nu a fost
posibilă realizarea acțiunii în
cauză. Mai mult decît atît
reforma
INJ
presupune
elaborarea și aprobarea cadrului
juridic
conex
la
Lege
(Regulamente de organizare și
funcționare interioară).

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
Elaborarea
Elaborarea și Proiect de act
Acțiune
Direcția Realizat
proiectului de lege promovarea
normativ
restantă
Generală Proiectul a fost elaborat și
pentru modificarea proiectului de elaborat şi
Trimestr
Legislați adoptat prin Legea nr. 256 din
Constituţiei
modificare a remis spre
ul IV,
e
25.11.2016.
Republicii
Constituției
examinare
2016
Moldova în partea Republicii
ce
ţine
de Moldova
procedura
de

36

2

1

2

numire şi demitere
a
Procurorului
General şi durata
mandatului
acestuia (pct.2.2.1
(2))
Elaborarea cadrului Elaborarea
Proiect de act
Acțiune
Direcția Realizat
normativ necesar cadrului
normativ
restantă
Generală Proiectul a fost elaborat și adotat
pentru
normativ
elaborat şi
30
Legislați prin Legea nr. 3 din 25.02.2016,
implementarea
remis spre
septembr
e
care a intrat în vigoare de la
modificărilor
examinare
ie,
01.08.2016.
operate în Legea
Guvernului
2016
nr. 294-XVI din 25
decembrie 2008 cu
privire
la
Procuratură
(pct.2.2.2 (3))
Consolidarea capacităţilor profesionale individuale şi instituţionale de investigare a infracţiunilor
Construcția unui
1.Efectuarea
1. Studiu de
Trimestr
Centrul
Nerealizat
sediu nou al
unui studiu de fezabilitate în
ul IV,
Național Studiul nu a fost efectuat din
Centrului Naţional
fezabilitate în vederea
2016
de
motivul
lipsei
mijloacelor
de Expertiză
vederea
necesităţii
Expertize financiare. Ca rezultat, la nivel
Judiciară conform
construcţiei
construcţiei
Judiciare ministerial s-a renunțat la ideia
cerinţelor,
unui sediu
unui sediu
de construcție a unui nou sediu
normelor şi
nou CNEJ
nou CNEJ
și s-a luat decizia de identificare
standardelor
conform
conform
și alocare a unui nou sediu.
europene, avînd
cerinţelor
cerinţelor
condiţii de mediu
europene cu
europene
(energie electrică,
înaintarea
efectuat
căldură, sistem de
recomandăril
2.Sediu nou
apă - canalizare,
or şi
CNEJ
sistem e de
întocmirii
construit
ventilare etc .)
Planului
corespunzătoare
construcţiei
sediilor înzestrate
cu laboratoare
specializate (de
fizică, chimie,
balistică)
(pct.2.3.1.(4))
Elaborarea
1. Elaborarea 1.Metodologi
Acțiune
Centrul
Realizat parțial
metodologiilor de metodologiilo i elaborate şi
restantă
Național 1. Pentru perioada anului 2016
efectuare a fiecărui r pentru 10
aprobate
Trimestr
de
au fost elaborate 2 metodologii.
tip de expertiză genuri/subgen pentru
ul IV,
Expertize Conform Planului de acțiuni de
judiciară
uri de
genuri/subgen
2016
Judiciare reformare a CNEJ pe anii 2016expertize
uri de
2019 (aprobat de Ministerul
(pct.2.3.1(6))
2. Aprobarea
expertize
Justiției) elaborarea metodelor a
metodologiilo judiciare
fost transferată pentru anii 2017r elaborate
2. Rapoarte
2019.
de expertize
2. S-au efectuat 1438 de rapoarte
de calitate,
de expertize și rapoarte de
executate
constatări tehnico-științifice.
profesionist,
conform
practicilor
europene
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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
Regulamentul
ui cu privire
la
Centrul
Naţional de
Expertize
Judiciare
Analiza
implementării
noului sistem
informaţional
e-Rețineri şi
elaborarea
propunerilor
de
perfecţionare
a acestuia.
1.Contractare
a unui expert
în
vederea
monitorizării
2.Elaborarea
raportului de
monitorizare
3.Formularea
recomandăril
or

1.Analiză
efectuată,
propuneri
elaborate
2.Regulament
aprobat

Acțiune
restantă
După
adoptare
a de către
Parlamen
ta
proiectul
ui noii
Legi cu
privire la
expertiza
judiciară

Centrul
Național
de
Expertize
Judiciare
Direcția
Generală
Legislați
e

Realizat
Regulamentul a fost elaborat și
aprobat prin HG nr. 1412 din
27.12.2016.

Asigurarea
Sistem pilotat Trimestr Serviciul Realizat parțial
înregistrării
și integrat cu
ul IV,
eSistemul a fost pilotat la 3
electronice
şi
MConnect
2016
Transfor inspectorate de poliție. În 2017
examinarea
mare
urmează a fi interconectat cu
oportunităţii
SIA e-Dosar de la Procuratura
distribuirii
Generală.
electronice
a
sesizărilor
cu
privire la comiterea
infracţiunilor
6 Monitorizarea
1.Monitorizar Trimestri
Departa Nerealizat
implementării
e desfăşurată
al, 2016
mentul
Din lipsa mijloacelor financiare
modificărilor ce ţin
2.Rapoarte de
Instituțiil acțiunea nu a putut fi realizată.
de
liberalizarea
monitorizare
or
politicilor penale
întocmite şi
Penitenci
prin
utilizarea
diseminate
are
sancţiunilor
şi
măsurilor
Inspector
preventive
atul
necustodiale pentru
Național
anumite categorii
de
de persoane şi
Probațiu
anumite infracţiuni
ne
(pct.2.5.1.(4))
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
Asigurarea
1.Numărul
Trimestria Direcția Realizat
sistemului de
Evidenței
solicitărilor
l, 2016
Profesii 1.Au fost remise 2 solicitări:
asistenţă juridică
privind
privind
și
(1) - nr. 04/7076 din 08.06.2016;
primară pentru
numărul de prezentarea
Servicii (2) -17.11.2016 cu nr. 04/13505
localităţile rurale şi beneficiari de informației
Juridice către AA al CNAJGS privind
urbane
asistenţă
întocmite
prezentarea informației.
juridică
2. Numărul
2.La perioada raportării, sunt
(pct.3.1.3.(5))
primară
și de beneficiari
4981 de persoane care au
numărul
de asistenţă
beneficiat de asistență juridică
prestatorilor
juridică
primară.
de servicii de primară
3.49 de parajuriști acordă
5
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asistenţă
juridică
primară

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

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
2. Avizarea și
expertizarea
proiectului
3.Definitivare
a proiectului
în
baza
expertizei
realizate cu
suportul IRZ
și remiterea
Guvernului
1.Acordarea
asistenței
metodologice
la elaborarea,
coordonarea
standardelor
profesionale

4

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

3. Numărul
prestatorilor
de servicii de
asistenţă
juridică
primară
1. Numărul
de emisiuni
radio şi TV
difuzate
2. Numărul
de materiale
publicate în
presa scrisă
3. Numărul
de ghiduri
distribuite
beneficiarilor

1. Proiect de
lege elaborat
2. Proiect de
lege avizat și
expertizat
3. Proiect de
lege remis
spre
examinare
Guvernului

1.Numărul
ședințelor
2.Procese –
verbale
întocmite

39

asistență juridică primară.

Trimestria
l, 2016

Direcția
Profesii
și
Servicii
Juridice

30 aprilie
31 august

Direcția
General
ă
Legislaț
ie

1
decembrie
Acțiune
restantă

Direcția
Profesii
și
Servicii
Juridice

Acțiune
restantă
Semestrul
I, 2016

Direcția
Profesii
și
Servicii
Juridice

Realizat
1.A fost difuzat un spot
publicitar pentru o durată de 9
săptămâni cu periodicitate de 3
ori pe săptămână la două posturi
TV. Totodată, s-a realizat o
imesiune radio și o emisiune TV,
difuzate
la
televiziunea
regională. De asemenea, au fost
acordate 2 interviuri dedicate
sistemului de asistență juridică
garantată de stat.
2. Au fost publicate 8 articole în
presă, iar pe o durată de 30 de
zile au fost publicate 7 bannere
informative și distribuite 1000
pliante la nivel de țară.
3.1960 de pliante cu tematica
”Ghidul
beneficiarului
de
asistență juridică” au fost
distribuite prin intermediul OT
Chișinău.
Realizat parțial
1.Proiectul de lege cu privire la
procedura notarială definitivat de
către DGL a fost prezentat
conducerii spre examinare și
opinie în luna octombrie curent.

Realizat parțial
SEJ:
1. Au fost organizate 11 ședințe.
2. Au fost întocmite 11 proceseverbale privind standardele etice
și de calitate în exercitarea
profesiei
de
executor
judecătoresc.
SITTA:
1.A fost format grupul de lucru,
care s-a întrunit în 2 ședințe.
2. Au fost elaborate 2 procese-

5

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

2.Coordonare
a procesului
de
definitivare și
aprobare a
standardelor.

Standarde de
calitate
elaborate și
adoptate

Semestrul
II, 2016
(Acțiune
restantă)

Direcția
Profesii
și
Servicii
Juridice

Sistematizare
a modelelor
de acte
întocmite de
către
executorul
judecătoresc
în cadrul
procedurilor
potrivit
categoriilor
de documente
executorii
Coordonarea
procesului în
vederea
acordării
asistenței

Modele de
acte întocmite
potrivit
categoriilor
de documente

Trimestrul
III, 2016
(Acțiune
restantă)

Direcția
Profesii
și
Servicii
Juridice

verbale.
Realizat parțial
SEJ: Regulamentul privind
standardele profesionale, modul
de verificare și respectare a
acestora a fost elaborat și
urmează a fi definitivat.
SITTA: membrii UAAM sunt în
proces de elaborare a unei
broșuri privind standardele de
calitate pentru actele/acțiunile
administratorului autorizat în
colaborare și cu suportul
experților români.
La fel, unele modele de acte pot
fi găsite pe pagina oficială a
UAAM, http://uaam.md/cadrulnormativ/actele-emise-deorganele-de-conducere
SAJCM:
Aparatul
Administrativ
al
CNAJGS
a
solicitat
MJ
comentariile și sugestiile vis-avis de:
1. „Standardele de calitate ale
activității avocaților care acordă
asistență juridică garantată de
stat în cauzele civile cu
implicarea copiilor”;
2. „Standardele de calitate ale
activității avocaților care acordă
asistență juridică garantată de
stat pe cauzele contravenționale
cu implicarea copiilor”.
Avizul a fost întocmit în
colaborare cu Direcția avizare a
actelor normative, și remis la 30
noiembrie 2016.
Realizat
Modelele de acte au fost
elaborate și urmează a fi incluse
în
ghidul
executorului
judecătoresc.

1.Numărul
ședințelor
organizate
2. Proceseverbale

Trimestrul
IV,
2016
(Acțiune
restantă)

Direcția
Profesii
și
Servicii
Juridice

Realizat
1.Au fost organizate 3 ședințe și
întocmite modelele de acte, care
urmează a fi publicate de către
UNEJ în ghidul executorului
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6

7

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

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

judecătoresc.
2.Au fost întocmite 3 proceseverbale.

metodologice
la elaborarea
culegerii de
modele
de
acte de către
expertul
contractat
Proiect
de
act normativ
definitivat și
remis
spre
examinare
Guvernului
sau, după caz,
aprobarea
acestora de
către Camera
Notarială

întocmite

1.Definitivare
a proiectului
de
lege
prezentat
DGL
2.Promovarea
proiectului de
lege

După
aprobarea
proiectului
de lege

Monitorizarea
procesului de
instruire a
reprezentanţil
or profesiilor
conexe

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

Trimestria
l, 2016

41

Direcția
Profesii
și
Servicii
Juridice
Direcția
General
ă
Legislaț
ie
Direcția
Profesii
și
Servicii
Juridice

Realizat parțial
Elaborarea proiectului de lege de
stabilire a tarifelor va fi posibilă
după stabilirea concretă a
criteriilor, acțiunilor și actelor
notariale din conținutul legii cu
privire la procedura notarială.
Proiectul de lege cu privire la
procedura notarială a fost
definitivat de către DGL și
prezentat
conducerii
spre
examinare și opinie în luna
octombrie curent.
Realizat
1.Au fost organizate mai multe
cursuri de instruire:
SAJCM prin intermediul:
-Uniunii avocaților cu Consiliul
de Mediere – 20 cursuri de
instruire organizate și 850 de
persoane instruite;
-CNAJGS, prin intermediul INJ
în 21 de cursuri a instruit 300 de
avocați;
-în colaborare cu Centrul de
Drept al Femeilor: 12 avocați;
-în colaborare cu Centrul de
Drept al Avocaților: 9 avocați;
-în colaborare cu NORLAM: 20
de avocați.
SITAA:
325
administratori
autorizați au urmat 2 sesiuni de
cursuri de instruire continuă
organizate
de
Uniunea
Administratorilor Autorizați.
UNEJ:Au fost organizate 38 de
seminare la care au participat
186 de executori judecătorești.
SN: au avut loc 3 cursuri de
instruire la care au participat 114
notari.
CNEJ: Au fost efectuate 14
cursuri de formare iniţială,
urmare a cărora 14 experţi au
fost atestaţi şi calificaţi la o nouă
specialitate
de
expertiză
judiciară. La cursurile de
formare continuă au participat
114 colaboratori.

8

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

Elaborarea
rapoartelor de
monitorizare

1.Monitorizar
e desfăşurată
2. Rapoarte
de
monitorizare
întocmite şi
diseminate

Trimestrul
IV,
2016

Direcția
Profesii
și
Servicii
Juridice

9

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

1.Coordonare
a procesului
de elaborare a
studiilor.
2.Efectuarea
studiilor
și
formularea
recomandăril
or de către
experții
contractați.

1.Proces de
elaborare a
studiilor
coordonat.
2.Studii
efectuate și
recomandări
formulate de
către experții
contractați.

30
decembrie,
2016
(Acțiune
restantă)

Direcția
Profesii
și
Servicii
Juridice

1
0

Elaborarea
proiectului
de
modificare
a
cadrului legislativ
în
vederea
uniformizării
regimului fiscal, de
asigurări sociale şi
medicale
a

1.Definitivare
a proiectului
de
lege
prezentat
DGL
2.Promovarea
proiectului de
lege

Proiect
de
lege
definitivat și
remis
spre
examinare
Guvernului

Trimestrul
IV,
2016
(Acțiune
restantă)

Direcția
Profesii
și
Servicii
Juridice
Direcția
General
ă
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2. În total au fost instruiți 1836
de reprezentanți ai profesiilor
conexe sistemului justiției.
Parțial realizat
-SN: Monitorizarea a fost
efectuată în privința a 246 de
notari
și
Raportul
de
monitorizare întocmit.
SITTA: UAAM, pentru anul
2016 a
prezentat
copiile
contractelor de asigurare de
răspundere civilă profesională și
a actelor ce confirmă achitarea
primelor anuale sau lunare.
Ulterior,
administratorii
autorizați au prezentat polițele
de asigurare pentru a fi anexate
la dosarul personal.
SEJ: Prin scrisoarea nr. 666 din
27.12.2016 al UNEJ a comunicat
că informația privind asigurarea
de
răspundere
civilă
a
executorilor
judecătorești,
urmează a fi prezentat MJ în
trimestrul I al anului 2017.
Realizat parțial
SEJ:
Studiul
privind
mecanismele de răspundere
disciplinară pentru profesia de
executor judecătoresc a fost
elaborat. La data de 01 iulie
2015 a fost supus dezbaterilor
publice. Au fost analizate
recomandările
în
cadrul
discuțiilor
publice.
Studiul
definitivat a fost prezentat pentru
publicare la 07 august 2015, pe
pagina web a MJ.
SN: Efectuarea studiilor referitor
la mecanismele de răspundere
disciplinară pentru notari nu este
necesară întrucît în Legea nr. 69
din 15.04.2016 cu privire la
organizarea activității notariale
este prevăzut sistemul de
răspundere
disiciplinară
a
notarilor.
Realizat parțial
DPSJ: Proiectul de modificare a
cadrului legislativ a fost elaborat
de către experții UNDP și
prezentat MJ. La data de
18 iulie 2016, în colaborare cu
DGL, proiectul revăzut a fost
remis către membrii societății
civile interesate.

reprezentanților
profesiilor libere
conexe sistemului
justiției (pct. 3.2.9
(2))

1
1

1
2

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
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))

Legislaț
ie

Monitorizarea
procesului de
instruire a
executorilor
judecătoreşti

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

Trimestria
l, 2016

Direcția
Profesii
și
Servicii
Juridice

La data de 14 septembrie 2016 la
MJ au avut loc consultările
publice la subiectul regimului
fiscal aplicat reprezentanților
profesiilor
libere
conexe
sistemului justiției, iar la data de
21 septembrie 2016 consultările
publice la subiectul dat au fost
organizate
la
Ministerul
Finanțelor (MF).
DGL:MF a promovat proiectul
legii pentru modificarea și
completarea unor acte legislative
în
vederea
uniformizării
regimului fical, iar MJ s-a expus
prin avizul nr. 03/12123 din 4
noiembrie 2016.
Realizat
1.Au fost organizate două
cursuri de formare continuă.
2.La cursurile de instruire au
aparticipat 25 judecători și 26
executori judecătorești.

Analiza și
1.Monitorizar
1
Direcția Realizat
sistematizarea e desfăşurată
octombrie, General 1,2. În temeiul informaţiilor
cauzelor
2.Raport de
2016
ă Agent acumulate
pe
parcursul
privind
monitorizare
Guvern procesului de monitorizare a fost
monitorizarea întocmit şi
amental întocmit şi prezentat Raportul de
implementării diseminat
monitorizare a procesului de
Legii nr. 87
implementare a Legii nr. 87 din
din 21 aprilie
21 aprilie 2011, conform pct. 8
2011 în baza
din HG nr. 1181 din 22.12.2010.
mecanismului
Raportul a fost publicat pe
instituit în
pagina web a MJ:
baza Hotărîrii
http://www.justice.gov.md/publi
Guvernului
c/
nr. 1181 din
files/file/rapoarte/2016/ianuarie/
data de 22
RAPORT_LEGEA_87.pdf
decembrie
2010
PILONUL IV. Integritatea actorilor sectorului justiţiei
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Obiectiv specific: Promovarea şi implementarea principiului toleranţei zero pentru manifestările de corupţie în
sectorul justiţiei
1 Perfecţionarea
Elaborarea
Proiecte de
30 iunie,
Direcția Realizat
cadrului legislativ, proiectului de acte
2016
General A fost elaborat proiectul Legii
în sensul precizării normativ
normative
(Acțiune
ă
pentru modificare și completarea
marjei de discreţie
elaborate şi
restantă)
Legislaț unor acte legislative (CPP, CPC
a actorilor din
remise
ie
Codul contavenţional) care a fost
domeniul justiţiei
Guvernului
adoptat prin Legea nr. 122 din
şi
elaborarea
spre
02.06.2016.
proiectului
de
examinare
modificare
a
cadrului normativ
(pct.4.1.4 (4))
2 Creşterea graduală Promovarea
Proiect
Trimestrul Direcția Realizat
a salariilor actorilor proiectului de elaborate și
II, 2016
General Au fost elaborate și adoptate:
din
sectorul lege pentru remis
ă
- Legea nr. 3 din 25.02.2016 cu
justiţiei
modificarea
guvernului
Legislaț privire la Procuratură.
și
ie
- Legea nr. 152 din 01.07.2016
(pct.4.4.1.(2))
completarea
pentru
modificarea
și
unor
acte
completarea Legii nr. 328 din
legislative
23.12.2013 privind salarizarea
privind
judecătorilor
cu
prevederi
sporirea
privind salarizarea procurorilor.
salariilor
procurorilor
3 Monitorizarea
1.Identificare 1.Monitorizar Trimestrul Direcția Realizat
implementării
a expertului e desfăşurată
IV, 2016
Analiză 1.Monitorizarea a fost efectuată
prevederilor
cu privire la 2.Raport de
,
și prezentată în rapoarte.
privind testul de monitorizarea monitorizare
Monitor
integritate
implementării întocmit şi
izare și 2. Au fost elaborate rapoarte și
plasate pe paginile web ale MJ:
prevederilor
difuzat
Evaluar
(pct.4.1.4 (6))
privind testul
ea
cu
privire
la
de integritate
Politicil -Raportul
implementarea
Legii
2.Raport
or
nr.325/23.12.2013 pînă la data
elaborat
și
14.02.2015
difuzat
Cabinet de
http://cna.md/ro/taxonomy/term/
ul
Ministr 210/
ului
-Decizia CSN nr. 7-574 privind
rezultatele
audierilor
din
domeniul prevenirii corupției
-Extras din Raportul de activitate
al CNA, perioada: 2014-2015
http://cna.md/sites/default/files/s
tatdata/raport_cna_24.02.16.pdf

4

Modificarea
cadrului normativ
în
vederea

1.Definitivare
a
și
promovarea

Proiecte de
acte
normative

Trimestrul
II,
2016
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Direcția
General
ă

-Legea
102/2016
http://parlament.md/ProcesulLeg
islativ/Proiectedeactelegislative/t
abid/61/LegislativId/2934/langu
age/ro-RO/Default.aspx
--Urmare a analizei structurii
instituțiilor în care conform

instituţionalizării şi
organizării
activităţii unităţilor
responsabile
de
asigurarea
securităţii interne
(pct.4.1.6.(1))

proiectului
Regulamentul
ui cu privire
la organizarea
și
funcționarea
unității
responsabile
de asigurarea
securității
interne

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
Participarea
la cursurile de
instruire

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

Trimestrul
II, IV,
2016

Departa
mentul
Instituți
ilor
Peniten
ciare

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).
(pct.4.1.2(1))
Monitorizarea
noilor mecanisme
de investigare a
abaterilor de la
etica profesională
(pct. 4.2.3.(3))

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

Proiecte de
acte
normative
elaborate şi
remise spre
examinare
Guvernului

Trimestrul
IV,
2016
(Acțiune
restantă)

Direcția
General
ă
Legislaț
ie

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

1.Monitorizar
e desfăşurată
2.Raport de
monitorizare
întocmit
şi
difuzat
3.Numărul de
proceduri
disciplinare
iniţiate
şi
rezultatele

Trimestria
l, 2016

Cabinet
ul
Ministr
ului

7

Legislaț
ie
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proiectului
urma
a
fi
instituționalizată
unitatea
responsabilă
de
asigurarea
securității interne s-a constatat
că în acestea deja au fost create
asemenea unități, care dispun de
regulament de activitate.
Astfel, în ședința din luna
decembrie a Grupului de lucru
pentru
coordonarea
și
monitorizarea
implementării
Pilonului IV al SRSJ și al PA
SRSJ, acțiunea respectivă a fost
votată ca desuetă.
Din considerentele enunțate, a
fost
sistată
promovarea
proiectului.
Realizat
1. Au fost organizate cursuri:
- „Integritatea funcționarului
public” în cadrul Academiei de
Administrare Publică de pe lîngă
Președintele
Republicii
Moldova;
- ședințe informative de către
reprezentanții CNA în domeniul
prevenirii și combaterii actelor
de corupție.
2.Au fost instruiţi 1600 de
colaboratori.
Realizat
A fost adoptat pachetul de legi
privind integritatea:
- Legea nr. 132 din 17.06.2016
cu privire la Centrul Național de
Integritate.
- Legea nr. 133 din 17.06.2016
cu
privire
la
declararea
veniturilor
si
intereselor
personale.
- Legea nr. 134 din 17.06.2016
pentru
modificarea
și
completarea
unor
acte
legislative.
Realizat
1.În anul 2016 monitorizarea a
fost inițiată prin mai multe
proceduri disciplinare față de
profesiile conexe sistemului de
justiție.
2. Toate deciziile și rapoartele
Comisiei de autorizare și
disciplină a administratorilor
autorizați și ale Comisiei de
atestare
și
disciplină
a

traducătorilor și interpreților
autorizați sunt publicate pe
pagina
oficială
a
MJ:http://www.justice.gov.md/p
ageview.php?l=ro&idc=680
-Comisia pentru Etică și
Disciplină (CED) a întocmit
Raportul de activitate pentru
perioada iulie 2015 – iunie 2016,
care a fost publicat în data de 09
iunie 2016 pe pagina web
oficială a Uniunii Avocaților și
poate fi vizualizat accesând
linkul:
http://uam.md/media/files/files/2
015-2016_532588.pdf .
-Asociația
Promo-LEX,
cu
suportul Fundației Est-Europene,
din resursele acordate de
Guvernul
Suediei
și
de
Ministerul Afacerilor Externe al
Danemarcei/
DANIDA,
a
realizat
Raportul
de
monitorizare:
Progresul
reformelor în avocatură în
contextul reformelor în justiție.
3.În adresa CED a Uniunii
Avocaților au parvenit 317 de
petiții și sesizări la acțiunile
avocaților și avocaților stagiari,
fiind examinate 237 de cauze, iar
80 sunt în proces de examinare.
Pe 23 proceduri disciplinare de
către Comisie au fost constatate
abateri și au fost aplicate
sancțiuni după cum urmează:
amendă – 12 cazuri; mustrare –
1 caz; avertisment – 4 cazuri;
retragerea licenței– 6 cazuri.
-În adresa Consiliului de
mediere, pe parcursul perioadei
raportate nu au fost adresate
sesizări cu privire la abaterile de
la
etica
profesională
a
mediatorilor și nu au fost inițiate
proceduri disciplinare în acest
sens.
- În cadrul Colegiului disciplinar
pe lângă Uniunea Națională a
Executorilor Judecătorești cazuri
de răspundere disciplinară nu au
fost examinate.
În
cazul
administratorilor
autorizați au fost inițiate 39 de
proceduri disciplinare privind: 2
- avertisment; 5 – suspendarea

acestora
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8

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

9

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

1

Campanii
de
informare
a
publicului şi a
actorilor
din
sectorul
justiţiei
privind beneficiile
utilizării
mecanismelor

activității de la 3-6 luni; 4 încetarea procedurii disciplinare;
28 - respingerea sesizării cu
referire la abaterile disciplinare.
În
cazul
interpreților
și
traducătorilor a fost inițiată și
examinată
1
procedură
disciplinară.
Realizat parțial
1.S-au încheiat 4 acorduri de
colaborare, ce au fost reflectate
în comunicatele de presă emise
de minister și preluate de massmedia.
2.S-au realizat materiale privind
activitatea
reprezentanților
sectorului justiției, ce au fost
reflectate în comunicatele de
presă emise de minister,
publicate pe pagina web,
distribuite pe Facebook și
preluate de mass-media:
http://www.justice.gov.md/libvie
w.php?l=ro&idc=4&id=2878
http://www.justice.gov.md/libvie
w.php?l=ro&idc=4&id=2882
http://www.justice.gov.md/libvie
w.php?l=ro&idc=4&id=2890
3. Au fost efectuate 4 rapoarte de
uz intern cu monitorizarea presei
(indicând data apariției, sursa,
subiectul și link-urile).
Realizat
Au fost realizate 6 materiale
privind
condamnarea
reprezentanților
sectorului
justiției pentru acte de corupție
ce au fost reflectate în
comunicatele de presă şi care pot
fi accesate pe pagina web a MJ:
http://www.justice.gov.md/libvie
w.php?l=ro&idc=4&id=2879

1.Mediatizare 1. Numărul
Trimestria
Servici
a
acordurilor de l, 2016
ul
informațiilor
colaborare
Protoco
privind
semnate
l,
acordurile de 2.Monitorizar
Informa
colaborare
e desfăşurată
re și
semnate.
3. Rapoarte
Comuni
2.
de
care cu
Diseminarea/ monitorizare
Massmediatizarea, întocmite şi
media
realizarea și difuzate
plasarea
materialelor
și
informațiilor
privind
activitatea
reprezentanțil
or sectorului
justiției
3. Realizarea
și difuzarea
rapoartelor de
monitorizare
Mediatizarea
Numărul de
Trimestria
Servici
prin
comunicate
l, 2016
ul
intermediul
de presă
Protoco
comunicatelo difuzate şi
l,
r de presă și a publicate pe
Informa
publicațiilor a Internet
re și
hotărîrilor
Comuni
judecătorești
care cu
privind
Masscondamnarea
media
reprezentanțil
or sectorului
justiției
pentru acte de
corupție
PILONUL V. Rolul justiţiei în dezvoltarea economică
1.Participarea 1.Pagină web Trimestria
Servici Parțial realizat
și
asistență specializată,
l, 2016
ul
1.Pagina web creată, SPICMM a
metodologică creată
Protoco oferit suport informațional și
oferită
la 2.Numărul de
l,
logistic.
organizarea
emisiuni TV
Informa 2.Au fost realizate 2 emisiuni
evenimentelo și
radio,
re și
TV și radio:
r
în realizate
Comuni -http://portalcolaborare cu 3.Numărul de
care cu ro.com/post/consiliul-de-
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2

3

alternative
de
soluţionare
a
disputelor
desfășurate
prin
intermediul massmediei
şi
pe
Internet
(pct.5.1.3.(1))

MJ
2.Oferirea
suportului
informațional
la solicitarea
instituțiilor de
resort
3.Monitorizar
ea
evenimentelo
r în
colaborare cu
MJ

conferinţe și
seminare
deschise,
desfăşurate
4.Numărul
articolelor de
presă
publicate
5.Spoturi
video
şi
reclame
sociale
plasate

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.Desfășurare
a campaniilor
de informare
pentru
diferite
categorii de
beneficiari în
colaborare cu
instituțiile de
resort

Număr
de
campanii de
informare
desfășurate;
categoriile de
beneficiari

2.Elaborarea
și difuzarea
materialelor
promoționale.

Materiale
promoţionale
elaborate şi
difuzate

1.Elaborarea
proiectului și
remiterea
acestuia spre
examinare
2.Acordarea
asigurării
suportului
informațional
în
scopul
creării

1. Proiect de
act normativ
elaborat și
remis
Guvernului
spre aprobare
2.Registrul
unic creat
3.Oferirea
suportului
informaţional

Crearea registrului
electronic unic al
agenţilor
economici
şi
organizaţiilor
necomerciale
(pct.5.3.2.(2))
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Massmedia
Direcția
Profesii
și
Servicii
Juridice

Trimestria
l, 2016
Ianuarie decembrie

30 iunie,
2016
Trimestrul
IV,
2016
La
solicitare

Servici
ul
Protoco
l,
Informa
re și
Comuni
care cu
Massmedia

Servici
ul eTransfo
rmare
Direcția
Organiz
ații
Necom
erciale

integritate-al-ani-se-convoaca-/
-http://www.realitatea.md/inpremiera-65-de-mediatori-dinmoldova-i-au-primit-atestatelela-ministerul-justi-ieivideo_43033.html
3. Nu a avut loc.
4. Au fost publicate 3 interviuri
și plasate pe pagina web:
http://medierea.md/httpwwwmediere-govmdrocontentinterviu-cu-lefterdumitru-mediator/
http://mediere.gov.md/ro/content
/interviu-cu-ion-bambuleacmediator-si-jurist-cadrulasociatiei-obstesti-coalitia
http://mediere.gov.md/ro/content
/interviu-cu-anca-lucia-stancumediator-romania-transilvaniasi-fondatoarea-revistei-online.
5. Nu a avut loc.
Realizat
Au fost desfășurate 3 campanii
de informare, ce au fost
reflectate în comunicatele de
presă emise de minister:
http://www.justice.gov.md/libvie
w.php?l=ro&idc=4&id=2957
http://www.justice.gov.md/libvie
w.php?l=ro&idc=4&id=2961
http://www.justice.gov.md/libvie
w.php?l=ro&idc=4&id=3039.

Realizat
Au fost elaborate și difuzate
materiale promoționale:
http://www.justice.gov.md/libvie
w.php?l=ro&idc=4&id=2979
http://www.justice.gov.md/libvie
w.php?l=ro&idc=4&id=3041
3 CD-uri video.
Realizat
1.Registrul a fost creat și se află
în perioada de testare internă.
Urmare a testării se întocmesc
acte de modificare/ adăugare de
funcționalități noi/optimizarea
sistemului.
2.Registrul electronic unic al
agenților
economici
și
organizațiilor necomerciale a
fost creat.

Registrului

1

2

https://regunic.justice.gov.md/
3,4. Suport informațional a fost
acordat și asigurată participarea
privind crearea Registrului prin
implicarea tuturor subiecților.
Totodată, în data de 9 decembrie
2016, au avut loc instruire cu 7
colaboratori de toate nivelurile,
nemijlocit implicați în procesul
de
înregistrare
a
tuturor
persoanelor
juridice
și a
agenților
economici,
reprezentanți
ai
Camerei
Înregistrării de Stat.
PILONUL VI. Respectarea drepturilor omului în sectorul justiţiei
Obiectiv specific: Asigurarea respectării efective a drepturilor omului în practicile şi politicile juridice
Elaborarea
1.Crearea
1.Grup de
Trimestrul Direcția Parțial realizat
proiectului de lege grupului de
lucru
I,
Generală 1.Prin
ordinul
ministrului
cu privire la Curtea lucru
funcțional
2016
Legislați justiției nr. 550 din 18.05.2016
Constituţională şi a
e
a fost creat Grupul de lucru, în
Codului jurisdicţiei 2.Analiza
2.Analiză
Trimestrul
cadrul căruia a fost prezentată
constituţionale (în studiului
efectuată,
II,
versiunea inițială a proiectului
variantă
nouă) „Consolidare
recomandări
2016
de modificare a Constituției.
a rolului
formulate
2. Au fost efectuată analiza și
(pct.6.1.2.(2))
Curții
Trimestrul
formulate
recomandări
de
Constituțional 3.Proiect
IV,
modificare a Constituției.
e”
elaborat și
2016
3.Proiectul a fost elaborat și
remis spre
aprobat prin HG nr. 1265 din
3.Elaborarea
aprobare
21.11.2016.
proiectului de
Totodată,
prin
Hotărîrea
modificare a
4.Cod
Parlamentului nr. 259 din 8
Constituției
revizuit
și
decembrie 2016 a fost aprobată
abrogat
lista acțiunilor din planul de
3.Elaborarea
acțiuni pentru implimentarea
proiectului de
SRSJ a căror termen de
modificare a
realizare s-a extins pînă la data
Legii cu
de 31 decembrie 2017. În
privire la
respectiva listă se regăsește și
Curtea
acțiunea respectivă.
Constituțional
ă

Organizarea
cursurilor
de
instruire
iniţială
sau/şi continuă a
persoanelor
care
lucrează cu copiii
aflați în contact cu
sistemul
justiţie
(pct.6.3.1. (3)

4.Abrogarea
Codului
Jurisdicției
Constituțional
e.
1.Selectarea
angajaților
pentru
participare în
cadrul
cursurilor de
instruire
și
elaborarea
proiectelor

privind
crearea
Registrului
4.Participarea
la proces

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

Trimestria
l, 2016
Trimestrul
I – IV,
2016
(Acțiune
restantă)

Departa
mentul
Instituțiil
or
Penitenci
are

Inspector
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Realizat
INP:
1.În conformitate cu Planul de
formare continuă a consilierilor
de probaţiune în anul 2016 au
fost desfăşurate 4 cursuri de
instruire:
-„Standardele şi procedurile
justiţiei
pentru
minori:

ordinelor de
delegare.
2.Desfășurare
a cursurilor
de instruire
3.Selectarea
consilierilor
de probațiune
la cursul de
instruire
și
elaborarea
proiectelor
ordinelor de
delegare.
4.Informarea
participanţilor
despre locul
şi
data
desfăşurării
cursului
de
instruire

atul
Național
de
Probațiu
ne

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
,
comisariatelo
r de poliţie

Trimestria
l, 2016

Agenția
de
administ
rare a
instanțel
or
judecător
ești

4

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

1.Desfășurare
a concursului
cu privire la
ocuparea
funcţiilor
publice
vacante
şi
asigurarea
transparenței
procesului
prin
anunţarea
concursului
cu privire la
ocuparea
funcţiilor
publice
vacante
şi
publicarea

1.Numărul
consilierilor
de probaţiune
cu studii în
domeniu
recrutaţi
2.Numărul de
personal
instruit

Trimestria
l, 2016

Inspector
atul
Național
de
Probațiu
ne

50

competenţe şi abilităţi speciale
pentru lucrul cu copii”;
-„Consolidarea sistemului de
probaţiune juvenilă”
-„Standardele şi procedurile
justiţiei
pentru
minori.
Colectarea datelor privind copii
aflaţi în conflict cu legea”.
-„Profilul
psihologic
al
personalităţii
minorului
şi
adultului aflat în conflict cu
legea”;
2. La seminarele de instruire au
participat 67 de consilieri.
DIP:
1. Pe perioada anului 2016 au
fost organizate cursuri de
instruire cu tematica:
-”Cooperarea transfrontalieră
pentru fortificarea prevenirii
delincvenței
juvenile
în
Moldova”;
- Centrul Instructiv de instruire
inițială și continuă;
2.Au beneficiat de instruire 279
de colaboratori.
Realizat parțial
La 01.06.2016 în cadrul
instanţelor judecătoreşti erau
amenajate potrivit cerinţelor 26
camere destinate asistenţei şi
audierii copiilor. Adiţional la
acestea, în 7 instanţe camerele
erau amenajate parţial, fie
numai cu mobilier, fie numai cu
echipament sau pur era alocat
spaţiu pentru amenajare.
Realizat
1. În anul 2016 au fost recrutate
şi angajate 13 persoane cu
studii în domeniul psihologiei
şi asistenţei sociale.
2.Toți
13
consilieri
de
probaţiune au participat la 10
seminarii de instruire, dintre
care:
„Noi
oportunităţi
de
dezvoltare a parteneriatului
Inspectoratului Naţional de
Probaţiune cu societatea civilă.
Aspecte practice.”, organizat în
colaborare
cu
Asociaţia
Obştească „Iniţiativa Pozitivă”;
- „Integrarea profesională în
funcţia publică”, organizat în
colaborare cu Academia de

funcţiilor
publice
vacante
pe
portalul
cariere.gov.m
d
și
probatiune.go
v.md
2. Instruirea
consilierilor
de probațiune
recrutați

5

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

1.Selectarea
consilierilor
de probațiune
la cursul de
instruire
și
elaborarea

1.Numărul de
cursuri
desfăşurate
2.Numărul
consilierilor
de probaţiune

51

Trimestria
l, 2016

Inspector
atul
Național
de
Probațiu
ne

Adiministrare Publică;
- „Conferinţa Naţională în
sănătatea adolescenţilor din
Republica Moldova. „Sprorirea
rezistenţei
–
dezvoltarea
sănătoasă în condiţiile de
risc.”, organizat în colaborare
cu Asociaţiile „Sănătate pentru
Tineri” şi Neovita;
-„Prevenirea
Comportamentelor riscante în
contextul substanţelor psihoactive şi a infecţiei HIV”;
-„Standardele şi procedurile
justiţiei
pentru
minori.
Colectarea datelor privind
copiii aflaţi în conflict cu
legea”;
-„Profilul
psihologic
al
personalităţii
copilului
şi
adultului aflat în conflict cu
legea”;
-„Unele
aspecte
privind
combaterea comportamentului
corupţional.
Etica
şi
deontologia profesională a
consilierului de probaţiune”;
-„Coordonarea
pedepselor
comunitare
alternative
detenţiei.
Parteneriatele
centrale şi locale în activitatea
de probaţiune. Monitorizarea
executării pedepsei de muncă
neremunerată în beneficiul
comunităţii.
Suprevegherea
pedepselor
neprivative,
privarea de dreptul de a ocupa
anumite funcţii sau de a
exercita o anumită activitate”,
organizat în colaborare cu
Institutul Naţional al Justiţiei;
-„Evaluarea
necesităţilor,
riscului
motivaţiei
pentru
schimbarea
în
vederea
alcătuirii
planului
de
probaţiune individualizat al
subiectului
probaţiunii.
Probaţiune
sentenţială
în
comunitate, suprevegherea şi
asistenţa, consilierea”.
Realizat
1.Au fost desfășurate 11
seminarii de instruire:
-„Implementarea
la
nivel
naţional a programului de
asistenţă psiho-socială la etapa

proiectelor
ordinelor de
delegare

instruiţi

presentinţială” ;
-în cooperare cu
CSPT
„Neovita”, cursuri de instruire
cu privire la planificarea
etapelor ce sunt necesar de
întreprins pentru implementarea
programului menţionat;
-„Programe de corecţie a
comportamentului şi adaptare
socială la minori”
-Programul
probaţional
„Prevenirea
violenţei
la
minori”. Violenţa – metode de
constatare a comportamentului
violent şi de diminuare a
acestuia”;
- Dezbateri: „Justiţia juvenilă”;
-„Consolidarea sistemului de
probaţiune juvenilă. Aplicarea
legislaţiei ce reglementează
activitatea
de
probaţiune.
Liberarea condiţionată înainte
de termen a persoanelor care
execută pedepsa cu închisoarea
şi înlocuirea părţii neexecutate
cu o pedeapsă mai blîndă”;
-„Prevenirea violenţei asupra
copilului. Tehnica „Fir de
nisip”;
- Programului de intervenţie în
cazurile copiilor în vărstă de
14-18 ani care au comis
infracţiuni,
organizate
de
Reprezentanţa Fundaţiei Terre
des Hommes, Lausanne-Elveţia
în Republica Moldova;
-“Combaterea
violenţei
domestice”, organizat de echipa
UN Women.
- şedinţa de lucru cu privire la
planificarea etapelor necesare
de întreprins în vederea pilotării
Programului
„15”
–
o
tehnologie eficientă modernă de
lucru în grup cu adolescenţii şi
părinţii
din
grupurile
vulnerabile;
-Conferinţa Naţională privind
sănătatea adolescenţilor din
Republica Moldova „Sporirea
rezistenţei
–
dezvoltarea
sănătoasă în condiţiile de
risc”;
2)Au fost instruiți 53 de
colaboratori ai Serviciului
probaţiune
juvenilă
şi

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

52

6

7

8

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

1.Idenitificare
a domeniilor
ce
necesită
atenție sporită

Colectarea
şi
prelucrarea datelor
privind copiii 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
2.
Sistematizare
a, analiza și
publicarea
datelor
privind
numărul
copiilor
aflați/luați/ex
cluși
din
evidența
Birourilor de
probațiune,
pe
pagina
web
a
Inspectoratul
ui Național de
Probațiune
1.Reconstrucţ
ia
Penitenciarul
ui
nr.10Goian.

Elaborarea
şi
implementarea
planurilor
de
construcţie
sau
reconstrucție
a
sediilor instituțiilor
de
detenţie

Programe
elaborate şi
implementate

Trimestrul
II, IV,
2016

Departa
mentul
Instituțiil
or
Penitenci
are

Date
colectate,
prelucrate,
publicate
anual
şi
accesibile
publicului

Trimestria
l, 2016

Departa
mentul
Instituțiil
or
Penitenci
are

2.Elaborarea
programelor
de învățămînt

Inspector
atul
Național
de
Probațiu
ne

1.Planuri de
construcţie
/reconstrucţie
elaborate
2.Numărul de
sedii
construite/
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Trimestrul
II,
2016
Trimestrul
IV,
2016

Departa
mentul
Instituțiil
or
Penitenci
are

presentenţială şi consilieri de
probaţiune.
Realizat
Cu privire la organizarea
învățământului gimnazial şi
liceal pentru deținuții minori
din penitenciare, pe parcursul
anului de studii 2015-2016, au
fost create clase afiliate
școlilor/gimnaziilor/liceelor
din
raza
dislocării
penitenciarelor.
Pe parcursul perioadei de
referință, au beneficiat de studii
generale-89
deținuți,
de
instruire
vocațională-29
deținuți, după cum urmează: 14
deținuți minori au beneficiat de
instruire la meseria “lăcătuș
auto”, 7 deținuți au beneficiat
de instruire la specialitatea
,,Frizer”,
8
deținuți
au
beneficiat de instruire la
specialitatea “cizmar”.
Realizat
INP: Datele parvenite din
Birourile de probațiune privind
copii aflați/luați în evidență
sunt sistematizate și prelucrate
lunar. Statistica este publicată
lunar pe pagina web a INP la
compartimentul ,,Media centru
–
Statistica
2016”
http://probatiune.gov.md/?go=p
age&p=180
DIP: Colectarea datelor se
realizează prin intermediul
formelor statistice (Forma nr.1,
Forma nr.3, a indicatorilor din
Tabelul de indicatori aprobat
prin ordinul MJ nr.19/17 din
26.01.2015),
acestea
fiind
actualizate
trimestrial
și
publicate pe site-ul oficial al
DIP.

Realizat
1.A fost elaborată documentația
de proiect, cu avizarea în
instanțele de rigoare, ce vizează
edificiile Penitenciarului nr.10Goian.
2.S-au desfășurat lucrări de

reconstrucție
în
Penitenciarul nr.10-Goian.

reconstruite

(pct.6.4.2.(3))
2.Reconstrucţ
ia
Penitenciarul
ui nr.3-Leova

3.Reconstrucţ
ia clădirilor
Penitenciarul
ui
nr.17Rezina

4.Reconstrucţ
ia
Penitenciarul
ui nr.5-Cahul

5.Continuarea
construcției
casei de arest
din
mun.
Bălți

Structuri de
rezistență ale
edificiilor
definitivate
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Trimestrul
IV, 2016

Departa
mentul
Instituțiil
or
Penitenci
are

Realizat
1.A fost elaborată documentația
de proiect a reconstrucţiei
Penitenciarului nr. 3-Leova.
2.S-au desfășurat lucrări de
termoizolare
a
fațadelor,
construcția noului acoperiș; au
fost
finisate
suprafețele
tavanelor și pereților; s-au
instalat tâmplăriile metalice și
PVC.
---------------1.În
ianuarie
2015
s-a
desfășurat licitația în vederea
achiziționării lucrărilor, însă nu
s-a prezentat nici un agent
economic. Urmează să fie
inițiată o nouă procedură de
achiziție, ce va fi anunțată după
aprobarea
bugetului
pe
obiectiv.
În
acest
sens
menționăm că nu au fost
alocate mijloace financiare
pentru
reconstrucția
obiectivului respectiv.
---------------1.Documentația de proiect la
obiect a fost elaborată în 2013,
astfel devizul de cheltuieli
urmează a fi reactualizat pentru
a putea reîncepe procedura de
achiziție.
Contractarea
serviciilor de reactualizare a
costurilor va fi efectuată ca
urmare a aprobării bugetului
pentru anul viitor. În acest sens
menționăm că nu au fost
alocate mijloace financiare
pentru
reconstrucția
obiectivului respectiv.
Parțial realizat
Dificultățile întâmpinate la
capitolul suport financiar au
influențat direct realizarea
lucrărilor
de
construcție,
reieșind din alocațiile bugetare
anuale aprobate de MF.
Procentul mic de realizare a
obiectivului (pînă la moment au
fost edificate turnul de legătură
și două blocuri de regim, alte
două blocuri de regim sunt doar
la nivelul etajului I) se

9

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

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
2.Raportul
întocmit şi
recomandăril
e formulate

Trimestrul
IV, 2016

Departa
mentul
Instituțiil
or
Penitenci
are

2.Asigurarea
de
către
Birourile de
probațiune a
asistenței
psihosociale
la
etapa
presentenţială

1.Program
implementat
2.Numărul
Birourilor de
probațiune
implicate
3.Numărul
instituțiilor
implicate

Trimestrul
I-IV,
2016

Inspector
atul
Național
de
Probațiu
ne

4.Numărul
minorilor/adu
lți asistați
5.Numărul
referatelor
întocmite
6.Raport
semestrial
privind
analiza
cantitativă/cal
itativă a
referatelor
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datorează
în
totalitate
insuficienței financiare.
Parțial realizat
1. În conformitate cu ordinul
DIP nr.483 din 13 octombrie
2016,
a
fost
aprobată
Metodologia
privind
managementul
Planului
individual de executare a
pedepsei penale pentru minori.
Metodologia prevede asistența
minorilor pe 3 paliere: educativ,
psihologic și social. Pe perioada
anului 2016 au fost realizate 72
evaluări inițiale cu scopul
identificării
nevoilor
și
riscurilor deținuților ce sunt
privați de libertate și 116
evaluări periodice care oferă
posibilitatea de a monitoriza în
dinamică evoluția deținuților în
penitenciar. În această perioadă,
au fost realizate 618 consultații
individuale și 47 acțiuni
psihocorecționale.
2.Au fost întocmite rapoarte, în
urma cărora au fost prezentate
recomandările formulate de
către specialiștii serviciilor
abilitate DIP.
Realizat
1. Pe parcursul perioadei de
raportare au fost desfăşurate 4
activităţi de instruire regionale
Nord, Sud, Centru, cu tematica:
„Implementarea
la
nivel
naţional al programului de
asistenţă psiho-socială la etapa
presentinţială”;
2. Programul este aplicat în 42
de Birouri de probațiune, pentru
74 de consilieri de probațiune.
3,4. Au beneficiat de asistenţă
psiho-socială
la
etapa
presentinţială 175 de persoane,
minori: 128, adulţi 47.
5. Pe parcursul anului 2016 au
fost solicitate întocmirea a 614
referate de evaluare psihosocială.
6. Raportul semestrial privind
analiza cantitativă/calitativă a
referatelor a fost întocmit şi
prezentat conducerii.
Întrunirile
organizate
şi
desfăşurate cu organul de

1
0

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
de programe
identificate
2.Programe
elaborate

Trimestria
l, 2016

Inspector
atul
Național
de
Probațiu
ne

1
1

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

1.Numărul
cursurilor
desfășurate
2.Numărul
persoanelor
instruite

Trimestrul
I – IV,
2016

Inspector
atul
Național
de
Probațiu
ne

56

urmărire penală, procuratura şi
instanţa de judecată au fost în
număr de 31 ședințe.
Realizat
1.A fost identificată necesitatea
de a elabora:
Programe
de
corecţie
specializat post detenţie la
minori;
- Programe de educaţie civică şi
comportament prosocial;
- Programe pentru problemele
de adicție;
2. Pe parcursul anului 2016 au
fost implementate 4 programe
probaționale:
- „Program probaţional de
diminuare a agresivităţii”;
- ,,Programul de intervenţie
pentru
reducerea
comportamentelor infracţionale
la minori care sunt în vizorul
probaţiunii”;
- Programul „15”;
- Programul „Motivația spre
Schimbare”.
Realizat
1.În anul 2016, s-au desfășurat
5 cursuri de instruire și 2
ateliere de lucru:
- seminarul mixt de instruire cu
genericul
“Standardele
şi
procedurile justiţiei pentru
minori: competenţe şi abilităţi
speciale pentru lucru cu copii”;
- “Consolidarea sistemului de
probaţiune juvenilă. Aplicarea
legislaţiei ce reglementează
activitatea
de
probaţiune.
Liberarea condiţionată înainte
de termen a persoanelor care
execută
pedeapsa
cu
închisoarea şi înlocuirea părţii
neexecutate cu o pedeapsă mai
blîndă”;
“Probaţiunea
şi
penitenciarele – efort conjugat
în
pregătirea
pentru
reintegrarea
socială
a
deţinuţilor”;
- Masa rotundă cu genericul
„Noi oportunităţi de dezvoltare
a
parteneriatului
Inspectoratului Naţional de
Probaţiune
cu
societatea
civilă”;

1
2

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
2.Echipament
ul
necesar
procurat

Trimestria
l, 2016

Inspector
atul
Național
de
Probațiu
ne

1
3

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
2.Numărul de
persoane
instruite

Trimestrul
I – IV,
2016

Inspector
atul
Național
de
Probațiu
ne

57

2. 132 de reprezentanţi din
sistemul de probaţiune au
participat la seminarele de
instruire.
Realizat parțial
1.În perioada 15 mai – 31 iunie
2016 sistemul de evidență
electronică a fost aplicat de
către consilierii de probațiune
la nivel național, fiind introduse
și procesate circa 2000 dosare
personale
ale
subiecților
probațiunii.
Totodată, la această etapă au
fost
semnalate
unele
probleme/dificultăți ce urmează
a fi soluționate.
S-a creat un nou concept a
bazei de date e-probațiune fiind
elaborați indicatorii bazei de
date, filtrele de căutare și
etapele de lucru al consilierului
de probațiune pentru fiecare
categorie de pedeapsă. La data
de 14.12.2016 a fost expediat la
MJ Conceptul tehnic al
sistemului
de
evidență
electronică a beneficiarilor
serviciului de probațiune.
Realizat
1.Au
fost
organizate
şi
desfășurate 5 cursuri:
- seminarul mixt de instruire cu
genericul
„Programe
de
corecție a comportamentului şi
adaptare
socială
pentru
minori”;
- o serie de instruiri privind
aplicarea
Programului
probațional
,,Prevenirea
violenței la minori. Violența metode de constatare a
comportamentului violent și de
diminuare a acestuia”, cu
suportul financiar al proiectului
EUTAP-4;
- „Programului de pregătire
psihologică pentru beneficiarii
probaţiunii, care necesită să fie
monitorizaţi electronic”;
-„Programului de resocializare
a persoanelor care au săvîrşit
infracţiuni
contra
patrimoniului”;
-„Programul de reabilitare
psihosocial: Valori de viaţă”;

1
4

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

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

1.Zona de
implementare
a proiectuluipilot
identificată
2. Proiectul
pilot elaborat
şi
implementat

Trimestria
l, 2016

Inspector
atul
Național
de
Probațiu
ne

1
5

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
informațional
e elaborate și
diseminate
2.Activități
de distribuire
a materialelor
informative
organizate

Trimestrul
I – IV,
2016

Inspector
atul
Național
de
Probațiu
ne
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Serviciul
Protocol,
Informar
e și
Comunic
are cu
Massmedia

2. Au fost instruiți 241 de
consilieri de probațiune.
Realizat
1.La momentul actual sunt două
persoane în cadrul Biroului de
probațiune Cimișlia care au
stabilit obligaţii de instanța de
judecată şi sunt monitorizate
electronic.
Au fost identificate 32 de
persoane condamnate care
întrunesc condiţiile de a stabili
noi obligaţiuni, au fost înaintate
27 de demersuri pentru
stabilirea obligaţiunii de a fi
monitorizate electronic;
2. Proiectul a fost elaborat și
implementat, iar la momentul
raportării un (1) demers a fost
admis şi urmează să intre în
vigoare hotărîrea instanței de
judecată, 7 (şapte) au fost
respinse, 18 sunt în examinare.
Parțial realizat
INP:
1. În perioada anului 2016 s-au
realizat următoarele materiale
informative:
- 2 pliante informative cu
privire la activitatea de
probațiune
10.000
de
exemplare (suportul financiar al
Misiunii NORLAM)
http://probatiune.gov.md/?go=
page&p=160 ;
- un
infografic
privind
activitățile de prevenire a
delincvenței
juvenile
și
reintegrare socială a minorilor
din evidența probațiunii pentru
perioada anilor 2014 – 2015
https://infogr.am/activitati_de_
prevenire_a_delincventei_juven
ile_si_reintegrarea_sociala_a_
minorilor_din_probatiune;
- 2950 pliante, în cadrul
activităților
organizate
și
desfășurate în comun cu
consilierii a 42 Birouri;
- 6 campanii de informare și
sensibilizare a publicului la
nivel național;
-în cooperare cu proiectul
EUTAP4
și
organizația
nonguvernamentală IRP au fost
confecționate 24000 de pliante

1
6

1
7

1
8

Implicarea massmediei
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
mass-media
în realizarea
reportajelor,
subiectelor de
știri, radio și
emisiunilor
specializate
pentru
promovarea
activității de
probațiune

1.Numărul
articolelor
publicate pe
pagina web a
INP
2.Numărul
articolelor
publicate/difu
zate în massmedia

Trimestria
l, 2016
Permanent

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

1.Elaborarea
mecanismului
de planificare
individuală a
executării
pedepsei

Proiecte de
acte
normative
elaborate și
remise spre
examinare
Guvernului

Trimestrul
IV,
2016

Departa
mentul
Instituțiil
or
Penitenci
are

Programe noi
elaborate şi
aplicate

Trimestria
l, 2016

Departa
mentul
Instituțiil
or
Penitenci
are

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

2.Perfectarea
propunerilor
de modificare
a
cadrului
normativ
pentru
eficientizarea
individualizăr
ii executării
pedepsei
1.Ateliere de
lucru privind
elaborarea
programelor:
de adaptare la
mediul
penitenciar,
dezvoltarea
abilităților
sociale
a
deținuților și
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Inspector
atul
Național
de
Probațiu
ne
Serviciul
Protocol,
Informar
e și
Comunic
are cu
Massmedia

cu privire la prevenirea
conducerii
mijloacelor
de
transport în stare de ebrietate
care au fost
distribuite în
cadrul sistemului de probațiune;
2. Pliantele urmează a fi
distribuite publicului larg și
instituțiilor
partenere
în
decursul primului trimestru a
anului
2017
în
cadrul
campaniei
desfășurate
în
parteneriat cu IGP.
Realizat
1. Pe parcursul anului s-au
realizat:
- în presă locală (ziare) au fost
plasate - 24 articole;
- reportaje
video/emisiuni
radio
și
TV
–
21
(http://probatiune.gov.md/?go=
page&p=134)
pe pagina web oficială a INP,
au fost întocmite și plasate 437
comunicate
(http://probatiune.gov.md/?go=
page&p=2);
2. Au fost difuzate 45 de
articole în mass-media.
Realizat
Conform, ordinului DIP nr.483
din 13 octombrie 2016, a fost
aprobată Metodologia privind
Planul individual de executare a
pedepsei penale pentru minori.
Totodată, a fost instituit grupul
de lucru pentru elaborarea
propunerilor de modificare a
Codului de executare a
prezentat conducerii MJ și DIP,
conceptul de modificare a
legislației execuțional-penale
prin instituirea unui nou sistem
de executare a pedepselor
penale privative de libertate.
Realizat
Pe parcursul anului 2016 a fost
organizat:
- un atelier de lucru, privind
implementarea Programului de
intervenție psiho-socială pentru
reducerea riscului de recidivă a
agresorilor
sexuali
care
execută o pedeapsă privativă
de libertate;
- programul pentru schimbarea

reducerea
riscului
de
recidivă
2.Pilotarea
noilor
programe
cognitiv
comportamen
tale
pentru
deţinuţi

comportamentului de agresiune
sexuală care răspunde factorilor
de risc și nevoilor criminogene,
care a fost pilotat și supervizat
în cîteva instituții penitenciare
(Modulul I și II);
- atelierul de lucru, privind
implementarea Programului de
pregătire
pentru
liberare
(cognitiv-comportamental)
pentru deținuți, care urmează să
fie pilotat în instituțiile
penitenciare, iar în luna
ianuarie 2017 va fi organizat
modulul II al instruirii.
1 Crearea şi aplicarea 1.Instituirea
1.Mecanism
Trimestria
Departa Parțial realizat
9 mecanismului de grupului de de
l, 2016
mentul
1.Cu
suportul
proiectului
monitorizare
a lucru
monitorizare
Instituțiil EUTAP4, a fost contractat
activităţilor
2.Crearea şi creat
şi
or
expertul Ioana Morar;
educative,
aplicarea
aplicat
Penitenci 2. Urmare a studiului efectuat, a
ocupaţionale şi a mecanismului 2.Monitorizar
are
fost
inițiată
modificarea
altor
activităţi de
e desfăşurată
procedurilor
aplicate
sociale
oferite monitorizare
3. Rapoarte
persoanelor deținute ce țin de:
deținuților
a activităţilor de
individualizarea
intervenției
educative,
monitorizare
recuperative; dezvoltarea și
(pct.6.5.9. (2)
ocupaţionale
întocmite şi
promovarea la nivel sistemic a
şi a altor diseminate
unei Oferte standardizate a
activităţi
activităților și programelor
sociale oferite
educative,
de
asistență
deținuților
psihologică
și
socială;
elaborarea
planului
individualizat de executare a
pedepsei
și
aplicarea
mecanismului de monitorizare a
activităților educative, sociale,
ocupaționale oferite deținuților;
3. A fost realizat Raportul de
expertiză „Concept pentru
dezvoltarea planurilor integrate
de
tratament
pentru
adulți/minori”.
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 Organizarea
1.Organizarea 1.Numărul de Trimestrul Direcția Realizat
şedinţelor periodice evenimentulu şedinţe
II, 2016
Analiză 1.La data de 24 mai a avut loc
ale
Consiliului i
organizate
,
ședința Consiliului Național
naţional
pentru 2.Elaborarea
2.Numărul de
Monitor pentru Reforma Organelor de
reforma organelor raportului cu rapoarte ale
izare și Ocrotire a Normelor de Drept.
de
ocrotire
a privire
la grupurilor de
Evaluar 2. Raportul a fost elaborate și
normelor de drept progresul
lucru pentru
ea
aprobat în cadrul şedinţei
implementării monitorizarea
Politicil Consiliului Naţional pentru
(pct.7.1.1.(3))
SRSJ pentru implementării
or
Reforma Organelor de Ocrotire a
anul 2015
pilonilor
normelor de Drept. Pentru
Strategiei,
vizualizare
a
se
accesa:
examinate
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http://www.justice.gov.md/publi
c/files/file/reforma_sectorul_just
itiei/rapoarte/2016/Raport_SRSJ
_Ro_2016_v9_format_electronic
.pdf
2

3

4

Organizarea
reuniunilor
periodice comune
ale reprezentanților
instituțiilor
din
sectorul
justiției
privind planificarea
strategică
şi
monitorizarea
reformei
(pct.7.1.5.(2))
Instruirea
personalului
responsabil
de
planificarea
strategică
şi
monitorizarea
reformei din cadrul
instituţiilor
din
sectorul
justiţiei
(pct.7.1.5.(3))

1.Organizarea
evenimentelo
r
2.Elaborarea
rapoartelor
intermediare
în
vederea
identificării

Numărul de
reuniuni
comune
organizate

Trimestrul
II, IV,
2016

Direcția
Analiză
,
Monitor
izare și
Evaluar
ea
Politicil
or

Realizat
Pe parcursul anului 2016 au fost
organizate lunar, cu excepția
lunilor de vară, iulie și august,
58 de şedinţe ale grupurilor de
lucru, în cadrul cărora s-a
discutat statutul acţiunilor din
PA SRSJ, astfel, fiind asigurată
monitorizarea
implementării
SRSJ.

1.Organizarea
instruirilor în
domeniile ce
necesită
îmbunătățire
2.Identificare
a personalului
ce necesită a
fi instruit

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

Trimestria
l 2016

Direcția
Analiză
,
Monitor
izare și
Evaluar
ea
Politicil
or

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

1.Identificare
a acțiunilor ce
necesită
asistență
externă
în
vederea
realizării lor
2.Elaborarea
listei
de
priorități

Liste
priorităţi
elaborate

Trimestrul
I, IV,
2016

Direcția
Analiză
,
Monitor
izare și
Evaluar
ea
Politicil
or

Realizat
1. În data de 15 noiembrie 2016
a avut loc atelierul de lucru,
(organizat de Misiunea OSCE în
Moldova) privind “ Indicatorii
calitativi
pentru
evaluarea
impactului reformei în justiție”
prezentat
de
expertul
internațional
Marina
Matic
Boskovic și cel național Sergiu
Ostaf.
2.În cadrul atelierului de lucru
au fost instruite 15 persoane.
Realizat
1. În cadrul şedinţei cu donatorii,
societatea civilă şi membrii
grupurilor de lucru pentru
implementarea SRSJ 2011-2016
a fost prezentată lista de
priorităţi pentru asistenţă externă
pentru anul 2016, elaborată
anterior cu implicarea membrilor
Pilonilor. Lista poate fi accesată
la
adresa:
http://www.justice.gov.md/publi
c/files/file/reforma_sectorul_just
itiei/donors/2016/Actiuni_priorit
are_asistenta_externa_2016_SR
SJ_complilat_la_03.11.2015_EN
G.pdf,
precum
şi
la
http://srsj.justice.gov.md/ (Aid
Coordination Platform) .

de

2. Lista a fost elaborată în prima
jumătate a lunii aprilie pentru
anul
2016
cu
antrenarea
membrilor Pilonilor care au
venit cu propuneri ce țin de
acţiunile ce urmează a fi
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prezentate potenţialilor donatori.
Pentru anul 2017 lista a fost
transmisă înaltului consilier UE
al RM în domeniul justiţiei,
pentru a fi ulterior prezentată
comunităţii
donatorilor,
în
vederea identificării suportului
necesar pentru realizarea lor, în
urma extinderii perioadei de
implementare a PA SRSJ.
5

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

1.Pregătirea
materialelor
relevante
domeniului
dat în vederea
schimbului de
informație
2.
Organizarea
reuniunilor

1.Reuniuni
desfăşurate
2.Informație
prezentată

Trimestrul
IV, 2016

Cabinet
ul
Ministr
ului

Realizat
1,2. Pe parcursul anului 2016 au
avut loc mai multe reuniuni cu:
-Organizații
ce
desfășoară
activitatea
pe
domeniul
probațiunii
și
penitenciare
(NORLAM si EUTAP 4) –
întrunire în fiecare luna,
raportare pe marginea dezvoltării
acestor
proiecte,
acordarea
asistenței;
-Organizații
ce
desfășoară
activitate
în
domeniul
drepturilor copilului (UNICEF,
Avocatul Poporului) – Acord de
colaborare semnat, Plan de
acțiuni pentru 2 ani aprobat și
implementat, cursuri de instruire
pentru reprezentanții MJ în
elaborarea actelor normative –
prin prisma drepturilor copilului;
-Organizații
ce
desfășoară
activitatea în scopul dezvoltării
și promovării instituției medierii
în RM– întîlniri cu reprezentanții
o data în luna, plan de
promovare și finanțare de către
BERD aprobat și compania de
implementare
identificată,
cursuri
de
instruire
a
mediatorilor;
-Reprezentanți ai ONG, cît și ai
ambasadelor în RM, pentru
inițierea,
continuarea
și
sustenabilitatea
proiectelor
inițiate în diferite domenii – 4 pe
săptămînă;
Totodată, a fost asigurată
reprezentarea
în
cadrul
grupurilor de lucru sectoriale, în
cadrul ONG cît și prin calitatea
de Membru al Board-ului
tuturor proiectelor UN în
Moldova – 8 ședinte lunar.
3.Implementarea Planului naţional de acţiuni pentru realizarea Acordului de Asociere Republica
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Moldova - Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016
Subacțiuni
Indicatori
Termen
Respon
Gradul de realizare
de
sabili
realizare
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 Elaborarea
Trimestria Direcția Realizat
a
prevederilor raportului
l, 2016
Relații Rapoartele
instituționale
Acordului
de instituțional
Internaț trimestriale pentru acțiunile
Asociere Republica privind
ionale promovate în
baza Planului
Moldova – UE implementare
și
Național de Acțiuni pentru
avînd
drept a
Hotărîrii
Integrar implementarea Acordului de
obiectiv asocierea Guvernului
e
Asociere RM-UE 2014-2016, au
politică a ţării 808 din data
Europe fost
prezentate
MAEIE
noastre cu UE
de
07
ană
trimestrial.
octombrie
Rapoartele de progres privind
2014
acțiunile incluse în componenta
ZLSAC (DCFTA) a Acordului
de Asociere RM-UE au fost
elaborate și remise Ministerului
Economiei, după cum urmează:
28 martie, 24 iunie, 30
septembrie și 29 decembrie
2016.
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
1.Definitivare Proiect
de Trimestrul Direcția Realizat
capacității juridice
a proiectului
lege elaborat
II,
General Proiectul a fost elaborat și
pentru persoanele
în baza
şi remis spre
2016
ă
aprobat prin HG nr. 782 din
cu dizabilități și
expertizei
examinare
Legislaț 22.06.2016 și adoptat în I lectură
înlocuirea tutelei
oficiului
Guvernului
ie
la 3 noiembrie 2016.
pentru adulți prin
ONU pentru
Trimestrul
modele alternative
Drepturile
III,
de suport în luarea
Omului
2016
deciziilor
(racordarea
2.
cadrului legislativ
Promovarea
național la
proiectului
prevederile
Legii privind
articolului 12 din
modificarea
Convenția ONU
și
privind drepturile
completarea
persoanelor cu
unor acte
dizabilități)
legislative
(Codul civil,
Codul de
procedură
civilă, Legea
nr. 1402 din
16 decembrie
1997 cu
privire la
sănătatea
mintală,

N
r.

Acțiuni
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3

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

Legea nr. 60
din 30 martie
2012 cu
privire la
incluziunea
socială a
persoanelor
cu dizabilități
1.Analiza
propunerilor
parvenite de
la Consiliul
pentru
prevenirea şi
eliminarea
discriminării
şi asigurarea
egalităţii

Proiect
elaborat după
caz

2. Elaborarea
după caz a
proiectului de
act normativ

Trimestru
IV, 2016

Direcția
General
ă
Legislaț
ie

Realizat parțial
A fost elaborat studiul privind
activitatea Consiliului, cu accent
pe problemele cu care se
confruntă Consiliul în activitatea
sa.
La data de 24.10.2016 a avut loc
consultarea publică a acestuia.
La
moment,
studiul
se
definitivează de către experții
selectați de Consiliul Europei în
baza propunerilor prezentate.
Acțiunea va fi realizată după
recepționarea versiunii finale a
studiului.

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
Elaborarea
Proiect
de Trimestrul Direcția Realizat
reforma
proiectului de lege
de
IV,
General Proiectul Legii de modificare a
Clarificarea
modificare a
Constituției a fost elaborat și
modificare
2016
ă
competențelor
Constituţiei
aprobat prin HG nr. 1265 din
elaborat
şi
Legislaț
Curții
Republicii
21.11.2016.
remis
spre
ie
Constituționale și Moldova în
procedurilor
de partea ce ţine examinare
Guvernului
desemnare
a de
membrilor acesteia, componenţa
în cooperare strînsă şi criteriile de
cu Comisia de la selectare a
Veneția
judecătorilor
Curţii
Implementarea
Constituţional
reformei
e
institutului de
Avocat al
Poporului/Ombuds
man în
conformitate cu
Legea nr. 52 din 3
aprilie 2014 cu
privire la Avocatul
Poporului
(Ombudsmanul)
Realizarea
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2

3

schimbului
de
informație privind
organizațiile
și
grupurile teroriste,
activitățile și rețele
de sprijinire a
acestora,
în
conformitate
cu
dreptul
internațional
și
legislația părților
Prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, a corupţiei şi a altor activităţi ilegale
Revizuirea
Elaborarea
Proiect
de Trimestrul Direcția Realizat
legislației în
proiectului de lege elaborat
IV,
General Proiectul a fost elaborat și
vigoare care
modificare a
şi remis spre
2016
ă
aprobat prin HG nr. 430 din
consideră numirea
Constituţiei
examinare
Legislaț 11.04.2016 și remis Curții
judecătorilor cu
Republicii
Guvernului
ie
Constituționale spre examinare.
titlu permanent
Moldova în
La
19.04.2016
Curtea
drept extindere a
partea ce ţine
Constituțională a pronunțat
primei numiri,
de termenul
Avizul la proiectul de lege
pentru care
iniţial de
menționat, prin care a constatat
judecătorii trebuie
numire a
că iniţiativa de modificare și
să întrunească
judecătorilor
completare a Constituției nu
cerinţele
şi selectarea
încalcă
limitele
revizuirii
prestabilite
judecătorilor
prevăzute de articolul 142 din
Curţii
Constituţie și poate fi prezentată
Supreme de
Parlamentului pentru examinare.
Justiţie,
Proiectul a fost înregistrat în
precum şi în
Parlament cu nr. 187 din
vederea
03.05.2016.
concretizării
rolului
Consiliului
Superior al
Magistraturii
în procesul de
autoadministr
are a
sistemului
judecătoresc,
componenţei
şi
competenţelo
r acestuia
Revizuirea
Elaborarea
Proiect
de Trimestrul Direcția Realizat
legislației în
proiectului de lege elaborat
IV,
General Proiectul Legii de modificare a
vigoare pentru a
modificare a
şi remis spre
2016
ă
Constituției nu a fost adoptat,
acorda un rol
actelor
examinare
Legislaț dar este înregistrat în Parlament
preeminent
legislative
Guvernului
ie
la 3.05.16 cu nr. 187, a fost
Consiliului
necesare
elaborat proiectul Legii pentru
Superior al
implementării
modificarea și completarea
Magistraturii în
modificărilor
unor acte legislative necesare
luarea deciziilor cu operate în
implementării
modificărilor
privire la alocarea
Constituţia
operate în Constituţie.
resurselor pentru
Republicii
Proiectul a fost prezentat
instanțele de
Moldova
conducerii ministerului și remis
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judecată

4

5

6

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
Realizarea
reformei
instituţionale

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

(prevăzute la
punctul de
mai sus)
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

Proiect
de
lege elaborat
şi remis spre
examinare
Guvernului

Trimestrul
IV,
2016

Direcția
General
ă
Legislaț
ie

Promovarea
cadrului
normativ
conex Legii
cu privire la
Procuratură

Proiect remis
spre aprobare

Trimestrul
II,
2016

Direcția
General
ă
Legislaț
ie

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

Proiect
de
lege
remis
spre
examinare
Guvernului

Trimestrul
II,
2016

Direcția
General
ă
Legislaț
ie
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spre avizare și consultare
publică prin scrisoarea nr.
03/12249 din 08.11.2016.
Realizat
Proiectul Legii a fost aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.
431 din 11.04.2016 și remis
Curții Constituționale.
La 19 aprilie 2016, Curtea
Constituțională a pronunțat
Avizul la proiectul de lege
menționat, prin care a constatat
că iniţiativa de modificare și
completare a Constituției nu
încalcă
limitele
revizuirii
prevăzute de articolul 142 din
Constituţie și poate fi prezentată
Parlamentului pentru examinare.
Proiectul a fost înregistrat în
Parlament cu
nr.188 din
03.05.2016.

Realizat
Proiectului
Legii
pentru
modificarea și completarea unor
acte legislative (Cadrul normativ
conex Legii cu privire la
Procuratură) a fost adoptat prin
Legea nr. 152 din 01.07.2016.
Realizat parțial
Au fost elaborate și prezentate
versiunile
inițiale
ale
următoarelor proiecte de acte
normative:
1.Proiectul Legii cu privire la
statutul Poliției Judecătorești;
2.Proiectul
Legii
pentru
modificarea și completarea unor
acte legislative;
3.Proiectul Hotărîrii Guvernului
privind
crearea
Poliției
Judecătorești;
4.Proiectul Hotărîrii Guvernului
privind
activitatea
Poliției
Judecătorești.
În
prezent
proiectele
se
definitivează pentru a fi remise
spre avizare și consultare
publică.

1

Implementarea
prevederilor
Convenţiei ONU
împotriva corupţiei
din 2003, inclusiv
prin organizarea la
nivel naţional a
şedinţelor
şi
întrunirilor
cu
reprezentanţii
structurilor de forţă

2

Investigarea

Direcția
General
ă
Legislaț
ie

Realizat parțial
A fost elaborat proiectul HG cu
privire la crearea Inspectoratului
Poliției
judecătorești
(prin
transferarea unităților de personal
(Acțiune
de la Inspectoratul General de
restantă)
Poliție al MAI la MJ) și remis
instituțiilor
interesate
spre
avizare repetată prin scrisoarea
nr. 03/9877 din 17.08.2016.
Totodată, au fost elaborate
amendamente la proiectul Legii
pentru
modificarea
și
completarea unor acte legislative
(autor - MAI), înregistrat în
Parlament cu nr. 278 din 17 iunie
2016 (cadrul conex proiectului
Legii privind statutul unic al
funcționarului public cu statut
special din MAI).
Concomitent,
prin Hotărîrea
Parlamentului cu privire la
asigurarea
continuității
reformelor în sectorul justiției nr.
259 din 8 decembrie 2016,
acțiunea a fost redenumită în
sensul elaborării unui studiu și
a unei politici publice privind
oportunitatea
transferului
poliției judecătorești, fiind
inclusă în lista acțiunilor a căror
termen de realizare a fost
prelungit pînă la 31 decembrie
2017.
Cooperarea în domeniul justiţiei, libertăţii şi securităţii
Delegarea
1.Numărul
Trimestrul Departa Realizat
angajaților
evenimentelo
II, IV,
mentul 1.Pe perioada anului 2016 au
sistemului
r organizate
2016
Instituți fost efectuate 5 evenimente:
penitenciar
ilor
-3 ședințe informative organizate
pentru
2.Numărul
Peniten de către reprezentanții CNA în
participare, la angajaților
ciare
domeniul
prevenirii
şi
nivel
delegați
combaterii actelor de corupție;
naţional, la
-„Integritatea
funcționarului
şedinţele cu
public” desfășurat în cadrul
reprezentanţii
Academiei de Administrare
structurilor de
Publică de pe lîngă Președintele
forţă,
în
Republicii Moldova;
contextul
-cursurile
de
instruire
implementării
profesională
cu
tematica
prevederilor
combaterea corupției, care s-au
Convenţiei
desfășurat în cadrul Centrului
ONU
Instructiv al DIP.
împotriva
2. Au fost delegați 1620 de
corupţiei din
colaboratori.
2003
1.Desfășurare 1.Numărul
Trimestrul Departa Realizat
Elaborarea
proiectului
Hotărîrii
Guvernului
privind
transferul
poliţiei
judecătoreşti
în subordinea
Ministerului
Justiţiei (pct.
1.1.11. (2))

Proiectul
Hotărîrii
Guvernului
elaborat
şi
aprobat
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Trimestrul
IV,
2016

eficientă şi
promptă a cazurilor
de tortură şi rele
tratamente

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

a cercetărilor
de serviciu în
toate cazurile
de pretinse
acte de
tortură sau
rele
tratamente
2.Verificarea
periodică a
subdiviziunil
or
subordonate,
cu privire la
nivelul de
respectare a
obligațiunilor
ce le revin în
domeniul
examinării
cererilor /
informațiilor
cu privire la
pretinse acte
de tortură

plîngerilor
înregistrate

Numărul
controalelor
efectuate

Trimestrul
II, IV,
2016

Informarea
angajaților cu
referire
la
neadmiterea
în
cadrul
executării
atribuțiilor de
serviciu
a
actelor
de
tortură,
încălcarea
drepturilor şi
libertăţilor
legitime,
atitudini
şi
tratamente
discriminatori
i.
Asigurarea
funcționării
liniei fierbinți
(tel. nr.63-6968)
pentru
înregistrarea
sesizărilor cu
referire
la
admiterea de

1.Numărul
activităților
de informare
desfășurate

permanent

II, IV,
2016

2.Numărul
cercetărilor
de serviciu
desfășurate

2.Numărul de
angajați
informați
3.Linie
fierbinte
funcțională
4.Numărul
sesizărilor
înregistrate
5.Numărul
cercetărilor
desfășurate
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mentul
Instituți
ilor
Peniten
ciare

1. Au fost înregistrate 4 plîngeri
cu privire la pretinse acte de
tortură sau rele tratamente.
2. Au fost desfășurate în toate
cazurile cercetări de serviciu (4).

Realizat
În perioada de referință, au fost
efectuate 15 controale.

Departa
mentul
Instituți
ilor
Peniten
ciare

Realizat
1. În perioada 6-7 octombrie
2016, s-a desfășurat un curs de
instruire în domeniul prevenirii
relelor tratamente şi a torturii,
organizat cu suportul Consiliul
Europei în cadrul proiectului
„Susținerea reformei justiției
penale în Republica Moldova”,
finanțat
de
Guvernul
Danemarcei în cooperare cu
DIP.
2. În cadrul atelierului de lucru
cu tematica „Prevenirea şi
combaterea torturii şi a relelor
tratamente: Aspecte şi practici
juridice
internaționale
şi
naționale” a participat un
colaborator al DIP.
3. În Unitatea de gardă a DIP
este instalat telefonul de
încredere
63-69-68
(linia
fierbinte funcțională).
4. Nu au fost înregistrate
sesizări.
5. Respectiv, nu au fost
desfășurate cercetări de serviciu

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
discriminatori
i.
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,
atitudini
şi
tratamente
discriminatori
i.
4

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

la sesizările parvenite
intermediul
telefonului
încredere.

Proiect de
lege elaborat
şi remis spre
examinare
Guvernului

30
septembrie
, 2016

Direcția
General
ă
Legislaț
ie
Direcția
Cooper
are
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prin
de

Nerealizat
Au fost identificați partenerii de
dezvoltare
întru
oferirea
resurselor financiare la angajarea
expertului ce a elaborat proiectul
de Lege privind cooperarea cu
Curtea Penală Internațională.
Totodată, în Planul Național de
Acțiuni pentru implementarea

Juridică
Internaț
ională

5

6

1

Acordarea
asistenţei juridice
corespunzătoare în
cazurile
de
solicitare din partea
Curţii
Penale
Internaţionale
Aderarea la
Acordul privind
privilegiile şi
imunităţile Curţii
Penale
Internaţionale
(New York, 9
septembrie 2002)

Politica externă şi
de securitate
Cooperarea pentru
aprofundarea
consensului
internațional cu
privire la drepturile
omului, bazat pe

Organizarea,
coordonarea
şi executarea
solicitărilor
parvenite

Numărul
solicitărilor
executate

La
solicitare

1.Elaborarea
setului
de
acte

Set de acte
elaborat
și
remis
spre
aprobare

Semestrul
I, 2016

Direcția
Relații
Internaț
ionale
și
Integrar
e
Europe
ană
Direcția
Cooper
are
Juridică
Internaț
ională
Direcția
Relații
Internaț
ionale
și
Integrar
e
Europe
ană

Acordului de Asociere RM-UE
pentru anii 2017-2019, a fost
propusă prelungirea termenului
de realizare a acestei acțiuni trim. I 2018.

--Pe perioada anului 2016 nu a
parvenit nicio cerere.

Realizat
1.Setul de acte aferent procedurii
de aderare a Republicii Moldova
la Acordul privind privilegiile și
2.Avizarea
imunitățile
Curții
Penale
setului
de
Internaționale a fost elaborat și
acte
remis autorităților spre avizare
(scrisoarea nr. 02/7546 din
3.Remiterea
16.06.16).
setului
de
2.Avizarea setului de acte a fost
acte
efectuată.
Guvernament
3.În
rezultatul
definitivării
ale
spre
potrivit avizelor recepționate,
aprobare
setul de acte a fost remis în
adresa MAEIE pentru a fi
înaintat
Guvernului
spre
aprobare
(scrisoarea
nr.
02/10938 din 28.09.16).
Totodată, la 08.11.2016 a fost
aprobată HG nr. 1224 cu privire
la aprobarea proiectului de lege
pentru
aderarea Republicii
Moldova la Acordul privind
privilegiile
şi
imunităţile
Curţii Penale Internaţionale,
adoptat la New York la 9
septembrie 2002.
Cooperarea internaţională în lupta împotriva terorismului
1.Participarea Expertiza
Acțiune
Direcția Realizat
la elaborarea
juridică
a restantă
General A fost avizat proiectul Acordului
Convenţiei
proiectului de Conform
ă
privind schimbul de informații în
privind
act normativ termenului Legislaț domeniul luptei cu terorismul și
fenomenul
privind
stabilit de
ie
alte forme de manifestare
terorismului
aderarea
la lege sau în
violentă
a
extremismului,
internaţional, Convenţie
termenul
precum și a finanțării acestora
cu ulterioara
efectuată la solicitat
(avizul nr. 03/1332 din 10
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lupta împotriva
terorismului,
inclusiv privind
definiția juridică a
actelor de terorism,
prin promovarea
acordului privind
Convenția
cuprinzătoare cu
privire la
terorismul
internațional,
precum și
îmbunătățirea în
continuare a
cadrului legislativ
și de reglementare
național
în
domeniul
luptei
împotriva
terorismului

1

aderare la
actul vizat

solicitare

februarie 2016).

2. Cooperarea
în vederea
realizării
prevederilor
convenţiilor
încheiate la
nivel
internaţional
şi regional
privind
prevenirea,
suprimarea şi
reprimarea
terorismului
internaţional

Anexa I , Titlul III, 1 şi 2
Angajamente şi principii cu privire la protecţia datelor cu caracter personal
Completarea Legii Efectuarea
Proiect
Martie,
Direcția Realizat
nr. 133 din 8 iulie expertizei
elaborat și
2016
General Proiectul a fost elaborat și
2011
privind juridice a
remis spre
ă
adoptat de Parlament prin Legea
protecţia datelor cu proiectului de examinare
Acțiune
Legislaț nr. 87 din 28.04.2016.
caracter personal act normativ
Guvernului
restantă
ie
cu prevederi care ar
urmări
crearea
cadrului
juridic
necesar
aplicării
Deciziei-cadru
2008/977/JAI
a
Consiliului privind
protecţia datelor cu
caracter personal
prelucrate în cadrul
cooperării
poliţieneşti
şi
judiciare în materie
penală
şi
cu
prevederi
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
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1

Valorificarea
mecanismelor de
cooperare
cu
instituţiile UE şi
statele membre UE
în
vederea
consolidării
funcţionării
eficiente
a
instituţiilor
de
aplicare/administra
re a legii, inclusiv
prin preluarea celor
mai bune practici
în vederea sporirii
colaborării la nivel
naţional

1

Implementarea
activităţilor
preconizate în
Planul naţional de
prevenire şi
combatere a
traficului de fiinţe
umane (2014-2016)

2

Implementarea
eficientă a
recomandărilor
GRECO

Asigurarea
asistenței
informațional
e la necesitate

Informație
remisă

La
solicitare

Direcția
Relații
Internaț
ionale
și
Integrar
e
Europe
ană

--Solicitări în acest sens, în
perioada de raportare, nu au
parvenit.

Cooperarea în domeniul justiţiei, libertăţii şi securităţii
1.Elaborarea
Raport
Semestrial Direcția Realizat
raportului
elaborat
, pînă la
Analiză Raportul a fost elaborat și remis
privind
data de 30
,
Comitetului Național pentru
gradul
de
a ultimei
Monitor combaterea TFU:
implementare
luni a
izare și - prin scrisoarea nr. 07/361 din
a
Planului
semestrulu Evaluar 15.01.16;
naţional
de
i
ea
prevenire şi
Politicil - scrisoarea nr. 07/11158 din
05.10.2016.
combatere a
or
traficului de
fiinţe umane
(2014-2016)
2.Coordonare Proiect
de
30
Direcția Realizat parțial
a procesului
modificare a decembrie, General Proiectul a fost elaborat și
de
legii elaborat
2016
ă
transmis
spre
coordonare
definitivare şi şi
remis
Legislaț instituțiilor
intersate
prin
promovare a
Guvernului
ie
scrisoarea nr. 03/6315 din 19 mai
proiectului de spre
2016.
lege de
examinare
La data de 21 iulie 2016 a avut
modificare şi
loc o ședință cu reprezentanții
completare a
autorităților publice și societății
Legii nr. 241civile, în vederea soluționării
XVI din 20
problemelor apărute în procesul
octombrie
de
avizare
a
proiectului.
2005 privind
Totodată în cadrul ședințelor s-a
prevenirea şi
convenit
prezentarea
combaterea
propunerilor adiționale.
traficului de
Proiectul urmează a fi definitivat
fiinţe umane
și transmis la coordonare
şi a altor acte
repetată, luînd în considerare
legislative
modificările care urmează a fi
incluse în proiect.
Elaborarea la Raport
La
Direcția
--solicitare
a elaborat
la solicitare
Relații Solicitări în acest sens, în
raportului
solicitare
Internaț perioada de raportare, nu au
privind
ionale
parvenit.
implementare
și
a
Integrar
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recomandăril
e
or ce revin
Europe
potrivit
ană
competenței
MJ
Cooperarea în domeniul justiţiei, libertăţii şi securităţii
Organizarea
Numărul
La
Direcția Realizat
coordonarea
solicitărilor
solicitare
Cooper Comisii rogatorii executate – 1
și executarea executate în
are
cerere.
solicitărilor
raport
cu
Juridică
parvenite
numărul
Internaț
solicitărilor
ională
parvenite
Cooperarea în domeniul justiţiei, libertăţii şi securităţii
Implementare Numărul
Trimestrul Direcția Realizat
a
cererilor de
II, IV,
Cooper 1.Cereri de asistență juridică în
instrumentelo asistență
2016
are
materie penală – 4708.
r
juridică:
Juridică 2.Cereri de asistență juridică în
internaţionale 1.în materie
Internaț materie civilă – 3905.
relevante ale
penală
ională
ONU, CoE în 2.în materie
vederea
civilă
dezvoltării
cooperării
judiciare în
materie
civilă,
comercială şi
penală

1

Executarea
cererilor de comisii
rogatorii
în
domeniul spălării
banilor, finanţării
terorismului şi al
crimelor predicate

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
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
Crearea
şi/sau Actualizarea
Informație cu Trimestrul
Centru Realizat
actualizarea fişelor fișelor
privire
la
I, 2015 –
de
La data de 25 iulie 2016 au fost
serviciilor publice serviciilor
toate
trimestrul Informa actualizate fișele serviciilor
în
portalul publice
la serviciile
IV, 2016
ții
publice prestate de Centrul de
servicii.gov.md
necesitate/soli publice
Juridice Informații Juridice pe portalul
citare
prestate
de
www.servicii.gov.md.
autoritățile
(https://servicii.gov.md/Services
administrației
ByAgency.aspx).
publice

1
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2

Digitizarea Arhivei
Stării Civile, etapa
a II-a (acte din
perioada sovietică
– per total 9 mil.
acte)

1.Asigurarea
validării
actelor de
stare civilă
digitizate
2.Transmitere
a
spre
semnare
şi
stocare
pe
Mcloud
a
actelor
de
stare
civilă
validate

3

4

Integrarea
eserviciilor
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

1.Administrar
ea mașinii și
infrastructurii
virtuale

centrale
inclusă și (în
caz
de
necesitate)
actualizată în
fișele
serviciilor
publice
1.Numărul de
acte de stare
civilă
digitizate
validate

Trimestrul
IV, 2016

Servici
ul Stare
Civilă

Realizat
1.Pentru anul 2016, au fost
digitizate 9 mln. acte de stare
civilă înregistrate în perioada
1945-2007, ceea ce constituie
100% din cele propuse spre
digitizare.
2.Actele de stare civilă digitizate
au fost validate de Direcţia
registre stare civilă și stocate pe
platforma
guvernamentală
MCloud.

Serviciile
electronice
disponibile,
intergrate cu
toate
serviciile de
platformă

Trimestrul
II, 2015 –
trimestrul
IV, 2016

Servici
ul

Realizat
Toate serviciile
electronice
existente în cadrul ministerului
sunt integrate cu serviciile de
platformă disponibile.

Servicii
virtualizate
pe platforma
Mcloud

Conform
planurilor
instituţion
ale de
migrare

2.Numărul de
acte de stare
civilă
digitizate
validate
transmise pe
Mcloud

2.Importarea
datelor pe

eTransfo
rmare

Servici
ul
eTransfo
rmare
Centru
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Realizat
CIJ:
1.În legătură cu serviciile
virtualizate migrate, mașinile și
infrastructura
virtuală
este
administrată/monitorizată
în

tehnologică
guvernamentală
comună (MCloud),
în conformitate cu
solicitările din
partea autorităţilor
respective şi, după
caz, cu planurile
instituţionale
aprobate

platforma
MCloud

de
Informa
ții
Juridice

permanență.
2.La data de 28 octombrie 2016
au fost importate 37 servere
virtuale
pe
platforma
guvernamentală M-Cloud 2.
Totodată au fost importate
domenurile www.justice.gov.md
și
www.mail-justice.gov.md
(290
unități),
www.mailjustice.md (4641 unități).
Serviciul e-Transformare:
1.În luna septembrie au fost
migrate toate datele MJ din
MCloud1 în MCloud2.
2. Serviciul e-Transformare a
monitorizat și a intervenit, la
necesitate, în procesul de
migrare și post-migrator în
scopul înlăturării deficiențelor
apărute.

5

Conectarea
la
platforma
de
interoperabilitate
(MConnect)
în
regim de producție
a
principalelor
surse
de
date
deținute
de
autoritățile
administrației
publice

1.Conectarea
registrului
garanțiilor

Conectare
realizată

Semestrul
I, 2016

2.Conectarea
registrului eprocură

Semestrul
II, 2016

Servici
ul
eTransfo
rmare

3.Conectarea
registrului e
probațiune
4.Conectarea
registrului eexecutor
5.Conectarea
registrului
ghișeului unic

Parțial realizat
Potrivit HG nr. 404 din
02.06.2014
cu
privire la
pilotarea
platformei
de
interoperabilitate, platforma se
află în regim de pilotare. În acest
proces este implicat SIA eApostila. MJ pregătește pentru
conectarea la MConnect și alte
sisteme existente. Este de
menționat că Î.S. CRIS Registru
și Centrul național pentru
protecția datelor cu caracter
personal
permit
conectarea
sistemelor la MConnect doar în
regim de pilotare (pînă la
aprobarea legii cu privire la
implementarea
platformei
MConnect).

6.Conectarea
registrului
RUAEON
6

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

Planuri
instituționale
anuale
de
deschidere a
datelor
guvernamenta
le pe portalul
date.gov.md
aprobate
și
implementate
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Trimestrul
II, 2016 –
Trimestrul
IV, 2016

Servici
ul
eTransfo
rmare

Realizat
Planuri instituționale anuale de
deschidere
a
datelor
guvernamentale sunt plasate si
actualizate, pot fi accesate la
pagina
web:
http://date.gov.md/ckan/ro/datas
et/13357-catalogul-datelordeschise/resource/1b6a025ed773-451b-96a8-6d5c3d8d0722.

Directiva 90/314/CEE a Consiliului din 13 iunie 1990 privind pachetele de servicii pentru călătorii, vacanţe și
circuite
1 Elaborarea
şi
Proiect
de Trimestrul Direcția Realizat parțial
promovarea
lege elaborat
IV, 2016
General Proiectul de Lege a fost elaborat
proiectului de lege
şi
remis
ă
și expediat spre coordonare
pentru modificarea
Guvernului
Legislaț instituțiilor
interesate
prin
şi
completarea
spre
ie
scrisoarea nr. 03/13909 din
Codului Civil
examinare
01.12.2016.
Reforma administrației publice și managementul finanțelor publice
Asigurarea
Finalizarea
Unități
Trimestrul Direcția Realizat
îmbunătățirii
în procesului de instituite
I, 2016
Control Prin HG nr. 736 din 03.10.2012
continuare
a instituire a
și Audit cu privire la organizarea și
sistemului
de unităţilor de
Intern
funcționarea
Ministerului
control intern, sub audit intern
Justiției a fost instituită Direcția
responsabilitate
pentru
control și audit intern din cadrul
managerială
autorităţile
MJ. În cadrul direcției activează
descentralizată,
administraţiei
5 colaboratori: 1-șef și 4-auditori
inclusiv a auditului publice
interni.
funcțional
centrale şi
independent
în locale de
autoritățile de stat, nivelul al
prin armonizarea la 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
1 Elaborarea
Standarde de Trimestrul Direcția Realizat parțial
1.Elaborarea
standardelor
de standardelor
calitate
IV, 2016
Profesii Ministerului Justiției și-a expus
calitate
și
a
elaborate
și
sugestiile
vis-a-vis
de
mecanismelor de 2.Publicarea
Servicii „Standardele de calitate ale
monitorizare
și informației
Juridice activității avocaților care acordă
evaluare
a privind
asistență juridică garantată de
serviciilor juridice standardele
stat în cauzele civile cu
acordate
de elaborate
implicarea
copiilor”
și
avocații publici
„Standardele de calitate ale
activității avocaților care acordă
asistență juridică garantată de
stat pe cauzele contravenționale
cu implicarea copiilor” elaborate
în
cadrul
proiectului
„Consolidarea mecanismului de
asigurare a calității asistenței
juridice garantate de stat prestate
copiilor”, implementat de către
CNAJGS, în parteneriat cu
reprezentanța
UNICEF
în
Republica Moldova, precum și
cu implicarea experților la nivel
național.
Avizul a fost întocmit în
1
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2

Crearea
programelor
educaționale
alternative pentru
ocuparea timpului
copiilor și tinerilor
angajați în procesul
educativ, precum și
al celor din afara
sistemului
educativ, în scopul
prevenirii
delincvenței
juvenile
și
a
recidivei în rîndul
copiilor

1.Implementa
rea
programelor
de orientare
vocațională a
copiilor
deținuți
2.Cooperarea
interinstituțio
nală pentru
sprijinirea
reintegrării
sociale a
minorului
aflat în
evidența
probațiunii

1.Programe
educaționale
alternative
create

Trimestrul
II,IV,
2016

2.Numărul
actorilor
comunitari
implicați
3.Numărul
copiilor
implicați/asist
ați

Trimestrul
I – IV,
2016
Inspect
oratul
Naționa
l de
Probați
une

4.Numărul
programelor
tematice
desfășurate

3.Asigurarea
derulării
programelor
tematice de
prevenire a
delincvenței
juvenile
primare

4

Sporirea
capacităților
Oficiului Central al
Probațiunii
în
evaluarea
sociopsihologică a
copilului în conflict
cu sistemul penal al
justiției

Eficientizarea
mecanismului
de evaluare
sociopsihologică a
copilului în
conflict cu
sistemul
penal prin

Departa
mentul
Instituți
ilor
Peniten
ciare

1.Numărul
minorilor
evaluați

Trimestrul
I – IV,
2016

2.Numărul
planurilor
individuale
elaborate
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Inspect
oratul
Naționa
l de
Probați
une

colaborare cu Direcția avizare a
actelor normative, și remis la 30
noiembrie 2016.
Realizat
DIP:
1. În perioada de referință au fost
create
și
implementate
programele
educațional
alternative (cursul de „Actorie”
cursul
de
instruire
la
specialitatea „Frizer”, cursul
intensiv de instruire profesională
la meseria de „PIZZAR”,
„Bucătar”, cursul de instruire
profesională la meseria de
„cizmar”, cursul de instruire
profesională la meseria de
„lăcătuș auto”).
2. S-a remarcat o colaborare
fructuoasă cu reprezentanții
serviciilor de probațiune, fiind
înregistrate circa 151 întâlniri.
3. Au fost implicați la cursuri 30
de tineri.
INP:
2. În perioada anului 2016 au
fost
implicați
25
actori
comunitari în scopul prevenirii
delicvenței
juvenile
și
a
recidivei. Acorduri de colaborare
au fost încheiate cu 4 instituții:
- Asociaţia Obştească „Începutul
Vieţii” (nr.2 din 16.05.2016);
- A.O. „Casa Mărioarei”(nr.3 din
03.06.2016);
-Fundaţia Elveţiană în Republica
Moldova „Terre des Hommes”
(nr.4 din 30.06.2016).
- Centrul Republican pentru
Copii și Teneret „ARTICO” (
nr. 05 din 05.10. 2016)
3.Au fost implicați în activități
de timp liber - 618 copii și
activităţi de caritate - 344 de
minori.
4.Au fost desfășurate 57 de
activități.
Realizat
1.Pe parcursul anului 2016 au
fost evaluaţi 343 minori, din ei:
băieţi – 314, fete – 29; Totodată,
au fost evaluaţi la etapa
presentenţială 614 minori (băieţi
– 575, fete – 39).
2.Au fost elaborate 343 de
planuri individuale.

5

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

aplicarea
Fişei de
evaluare
psihosocială a
condamnatulu
i minor şi
Evaluării
riscului
1.Desfășurare
a 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.m
d
și
probatiune.go
v.md

1.Numărul
consilierilor
de probaţiune
cu studii în
domeniu
recrutării
2.Numărul de
personal
instruit

2.Instruirea
consilierilor
de probațiune
recrutați
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Trimestrul
IV, 2016

Inspect
oratul
Naționa
l de
Probați
une

Realizat
1. În anul 2016 au fost recrutate
şi angajate 13 persoane cu studii
în domeniul psihologiei şi
asistenţei sociale.
2.Toți
13
consilieri
de
probaţiune au participat la 10
seminarii de instruire, dintre
care:
-„Noi oportunităţi de dezvoltare
a parteneriatului Inspectoratului
Naţional de Probaţiune cu
societatea
civilă.
Aspecte
practice.”,
organizat
în
colaborare
cu
Asociaţia
Obştească „Iniţiativa Pozitivă”.
-„Integrarea profesională în
funcţia publică”, organizat în
colaborare cu Academia de
Adiministrare Publică.
-„Conferinţa Naţională privind
sănătatea adolescenţilor din
Republica
Moldova”.
„Sprorirea
rezistenţei
–
dezvoltarea
sănătoasă
în
condiţiile de risc.”, organizat în
colaborare
cu
Asociaţiile
„Sănătate pentru Tineri” şi
Neovita.
-„Prevenirea Comportamentelor
riscante
în
contextul
substanţelor psiho-active şi a
infecţiei HIV”,
-„Standardele şi procedurile
justiţiei
pentru
minori.
Colectarea datelor privind copiii
aflaţi în conflict cu legea”
-„Profilul
psihologic
al
personalităţii
minorului
şi
adultului aflat în conflict cu
legea”.
„Unele
aspecte
privind
combaterea comportamentului
corupţional. Etica şi deontologia
profesională a consilierului de
probaţiune”
-„Coordonarea
pedepselor
comunitare alternative detenţiei.

6

1

1.Numărul
ședințelor
organizate

Permanent

Direcția
Profesii
și
Servicii
Juridice

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

1.Acordarea
asistenței
necesare
la
elaborarea
programuluicadru
de
instruire
a
mediatorilor
în domeniul
specific
al
medierii
penale
în
cauze
cu
implicarea
copiilor

Cooperare
economică
Servicii financiare
Elaborarea
legislaţiei naţionale
cu
privire
la
prevenirea
şi
contracararea
spălării de bani şi
finanţării

2.
Coordonarea
organizării
procesului de
instruire
în
baza
programului
aprobat.
Spălarea de bani şi finanţarea terorismului
1.Transpuner Expertiză
Trimestrul Direcția
ea
în juridică
III, 2016
General
legislaţia
efectuată
(Acțiune
ă
naţională
a
restantă)
Legislaț
prevederilor
ie
Directivei
2005/60/CE a
Parlamentului
European şi a
Consiliului

2.Numărul
persoanelor
instruite
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Parteneriatele centrale şi locale
în activitatea de probaţiune.
Monitorizarea
executării
pedepsei
de
muncă
neremunerată
în beneficiul
comunităţii.
Suprevegherea
pedepselor neprivative, privarea
de dreptul de a ocupa anumite
funcţii sau de a exercita o
anumită activitate.”, organizat în
colaborare cu Institutul Naţional
al Justiţiei.
-„Evaluarea
necesităţilor,
riscului
motivaţiei
pentru
schimbarea în vederea alcătuirii
planului
de
probaţiune
individualizat al subiectului
probaţiunii.
Probaţiune
sentenţială
în
comunitate,
suprevegherea şi asistenţa,
consilierea.”
Realizat
1.Institutul de Reforme Penale a
demarat un proiect pentru
instruirea
mediatorilor
din
raioanele Republicii Moldova în
medierea cauzelor penale cu
implicarea minorilor.
2.Au fost instruiți 20 de
mediatori.

Realizat
A fost avizat proiectul Acordului
privind schimbul de informații în
domeniul luptei cu terorismul și
alte forme de manifestare
violentă
a
extremismului,
precum și a finanțării acestora
(avizul nr. 03/1332 din 10
februarie 2016).

terorismului,
în
special
prin
implementarea
legislaţiei
UE
relevante împotriva
spălării de bani şi
combaterii
finanţării
terorismului

din
26
octombrie
2005 privind
prevenirea
utilizării
sistemului
financiar în
scopul
spălării
banilor
şi
finanţării
terorismului,
inclusiv prin
modificarea
şi
completarea
Legii nr. 190XVI din 26
iulie 2007 cu
privire
la
prevenirea şi
combaterea
spălării
banilor
şi
finanţării
terorismului
2.Transpuner
ea
în
legislaţia
naţională
a
prevederilor
Directivei
2006/70/CE a
Comisiei din
1 august 2006
de stabilire a
măsurilor de
aplicare
a
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

Expertiză
juridică
efectuată

Trimestrul
III, 2016
(Acțiune
restantă)
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Direcția
General
ă
Legislaț
ie

Realizat
A fost avizat proiectul Legii cu
privire
la
prevenirea
și
combaterea terorismului (avizul
nr. 03/6332 din 20 mai 2016).

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. 190XVI 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
1.Declaraţie
Trimestrul
CÎS
Realizat
proiect de lege
de
II, 2016
Proiectul a fost elaborat și
pentru modificarea
compatibilitat
Direcția adoptat de prin Legea nr. 96 din
şi
completarea
e întocmită la
General 13.05.2016.
Legii nr. 220 din
solicitare
ă
19 octombrie 2007
Legislaț
privind
2.Proiect de Trimestrul
ie
înregistrarea de stat
lege elaborat
III, 2016
a
persoanelor
juridice
şi
a
întreprinzătorilor
individuali,
în
scopul armonizării
legislaţiei naţionale
la
Directiva
89/666/CEE 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

şi
remis
Guvernului
spre
examinare

(Acțiune
restantă)

Tratamentul aplicat sucursalelor şi reprezentanţelor
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1

1

2

Elaborarea
și
promovarea
modificărilor
şi
completărilor
la
cadrul legal general
și de profil

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,

Expertiza
juridică a
proiectului de
act normativ
efectuată la
solicitare

(Acțiune
restantă)

Direcția
General
ă
Legislaț
ie

Conform
termenului
stabilit de
lege sau în
termenul
solicitat
Dispoziţii antifraudă şi de control
Expertiza
Conform
Direcția
juridică a
termenului General
proiectului de stabilit de
ă
act normativ
lege sau în Legislaț
efectuată la
termenul
ie
solicitare
solicitat

Expertiza
juridică a
proiectului de
act normativ
efectuată la
solicitare
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Conform
termenului
stabilit de
lege sau în
termenul
solicitat

Direcția
General
ă
Legislaț
ie

Nerealizat

Realizat
A fost adoptat pachetul de legi
privind integritatea:
1.Legea nr. 132 din 17.06.2016
cu privire la Centrul Național de
Integritate.
2.Legea nr. 133 din 17.06.2016
cu
privire
la
declararea
veniturilor
și
intereselor
personale.
3.Legea nr. 134 din 17.06.2016
pentru
modificarea
și
completarea
unor
acte
legislative.

Realizat
A fost avizat și contrasemnat
proiectul
Legii
pentru
modificarea și completarea unor
acte legislative care prevedea
amendarea Codului penal și
Codului contravențional (avizul
nr. 03/5998 din 11 mai 2016).

3

4

efectuarea
şi
promovarea
modificărilor
relevante la cadrul
normativ naţional
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.
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)

1.Expertiza
juridică a
proiectului de
act normativ
efectuată la
solicitare

Conform
termenului
stabilit de
lege sau în
termenul
solicitat

Direcția
General
ă
Legislaț
ie

Expertiza
juridică a
proiectului de
act normativ
efectuată la
solicitare

Conform
termenului
stabilit de
lege sau în
termenul
solicitat

Direcția
General
ă
Legislaț
ie

--Pe parcursul perioadei de
raportare, Ministerului Justiției
nu i-a fost prezentat spre
expertiză juridică asemenea
proiect.

--Pe parcursul perioadei de
raportare, Ministerului Justiției
nu i-a fost prezentat spre
expertiză juridică asemenea
proiect.

Elaborarea
şi
promovarea
adoptării
modificărilor
corespunzătoare la
cadrul
legislativ
naţional.
4.Implementarea Planului individual de acțiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO pentru anii
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2014-2016 (IPAP RM-NATO)
Indicatori
Termen
Respon
Gradul de realizare
de
sabili
realizare
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
Elaborarea
Rapoarte
La
Direcția Realizat
1 Implementarea
integrală
a rapoartelor
elaborate în solicitare
Relații Raportul instituțional privind
recomandărilor
instituționale
termen
Internaț implementarea
Planului
de
Adunării
privind
conform
ionale
acțiuni al CoE pentru susținerea
Parlamentare şi a implementare solicitării
și
reformelor democratice a fost
deciziilor
a integrală a
Integrar elaborat și prezentat MAE IE
Comitetului
de recomandăril
e
prin scrisoarea nr. 02/9967 din
Miniştri
al or Adunării
Europe 19.08.2016.
Consiliului Europei Parlamentare
ană
În contextul executării Hotărârii
cu
privire
la şi a deciziilor
Parlamentului RM nr.190 din 12
Republica
Comitetului
iulie 2012, prin care a fost
Moldova/Planului
de Miniştri al
aprobat Planul de Acțiuni
de acţiuni privind Consiliului
privind onorarea angajamentelor
onorarea
Europei
Republicii Moldova față de
angajamentelor
Consiliul Europei (PA-CoE), în
Republicii
adresa MAEIE a fost remisă
Moldova faţă de
informația relevantă privind
Consiliul Europei
evoluțiile
recente/acțiunile
desfășurate în perioada iulie
2015 - iunie 2016, în vederea
implementării acțiunilor din
Plan. Raportul instituțional a
fost
elaborat
în
baza
informațiilor
prezentate
de
autorități, la solicitare.
Prin scrisoarea nr. 02/10437 din
13.09.2016 în adresa MAEIE au
fost prezentate comentariile
instituționale relativ Raportului
de evaluare finală a Planului de
Acțiuni al Consiliului Europei
privind susținerea reformelor
democratice
în
Republica
Moldova 2013-2016.
Prin scrisoarea nr. 02/14245 din
09.12.2016 a fost prezentată
poziția MJ față de proiectul
noului Plan de acțiuni (PA) al
Consiliului
Europei
(CoE)
pentru Republica Moldova 2017
– 2020, elaborat de către
Directoratul General pentru
Programe al CoE cu aprecierea
obiectivelor de interes în raport
cu prioritățile sectoriale ale RM.
Asigurarea conformităţii legislaţiei cu standardele şi practicile internaţionale în domeniul drepturilor omului
ale CoE, OSCE, UE şi ale altor organisme relevante internaţionale
după Reformarea
Numărul
Permanent Direcția Realizat
1 Adaptarea,
necesitate,
a cadrului
proiectelor
General A fost elaborat și promovat un

N
r.

Acțiuni

Subacțiuni

84

2

3

legislaţiei
la
standardele
stabilite
de
Convenţia
Europeană
a
Drepturilor Omului
şi
jurisprudenţa
Curţii Europene a
Drepturilor Omului
Realizarea
programelor
educaţionale pentru
a
asigura
conştientizarea de
către funcţionarii
publici
a
importanţei
respectării
drepturilor omului

normativ
după
necesitate

elaborate

Selectarea
participanţilor
la cursul de
instruire
și
elaborarea
proiectelor
ordinelor de
delegare

1.Numărul
programelor
educaționale
realizate

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

Elaborarea
ghidului de
compatibilitat
e a legislației
Republicii
Moldova cu
legislația
CEDO

Ghid elaborat

2.Numărul
persoanelor
instruite

ă
Legislaț
ie

proiect
al
Legii
pentru
modificarea
şi
completarea
articolului 10 din Legea nr. 151
din 30 iulie 2015 cu privire la
Agentul guvernamental (accesul
la informație) adoptat de
Parlament prin Legea nr. 252 din
17 noiembrie 2016.

În
desfăşurar
e

Secția
Resurse
Umane

Trimestrul
I – IV,
2016

Autorit
ățile
adminis
trative
din
subordi
ne

Permanent

Direcția
General
ă
Legislaț
ie

Realizat
DIP:
1.Au fost realizate 2 programe
educaționale:
- şedinţa focus-grup cu privire la
respectarea
drepturilor
la
educaţie,
sănătate,
familie,
protecţie faţă de abuz şi
neglijare, faţă de exploatarea
prin muncă;
-seminarul de instruire în
utilizarea filmului documentar
„O lume de văzut” drept metodă
non-formală de educaţie în
scopul de a creşte gradul de
conştientizare la provocările
lumii de azi, de a dezvolta
gîndirea critică şi de a formula
întrebări şi opinii referitoare la
drepturile omului.
2.Au fost instruite 22 de
colaboratori.
AAIJ:
1.Au fost realizate 2 programe
educaționale interne;
2. Au participat 5 colaboratori
din cadrul Agenţiei.
CIJ:
1.Au fost organizate 5 seminare
de informare cu tematica
“Importanța
respectării
drepturilor omului în societate”.
2.Au participat la instruiri
colaboratorii CIJ.
Realizat parțial
Prin ordinul viceministrului
justiției din 2 iunie 2016 a fost
creat grupul de lucru pentru
umanizarea politicii penale și
consolidare a mecanismului de
despăgubiri
a
victimelor
tratamentului
inuman,
în
contextul pronunțării hotărîrii
pilot Șișanov V. RM, în care
Curtea Europeană a constatat o
problemă sistemică în partea ce
ține de condițiile de detenție din

Agent
Guvern
amental
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RM. Proiectul a fost aprobat prin
HG nr. 1069 din 21.09.2016 și
adoptat în lectura I la data de
08.12.2016.
5. Implementarea Măsurilor suplimentare la Programul naţional de implementare a Planului de Acţiuni
Republica Moldova – Uniunea Europeană în domeniul liberalizării regimului de vize
N
Acțiuni
Subacțiuni
Indicatori
Termen
Respon
Gradul de realizare
r.
de
sabili
realizare
SECURITATEA DOCUMENTELOR, INCLUSIV ASIGURAREA CU PAȘAPOARTE BIOMETRICE. Realizarea
programelor de formare și adoptare a codurilor de etică anticorupție, care vizează funcționarii tuturor autorităților
publice ce se ocupă de eliberarea pașapoartelor, precum și a buletinelor de identitate și altor documente primare
Cod de etică
Permanent
Servici Realizat
1 Creşterea gradului
1.Asigurarea
de profesionalism
aprobat
ul Stare Codul
de
conduită
a
aplicării
şi responsabilitate
Civilă
funcţionarilor
publicii
a
codurilor de
al funcţionarilor
Serviciului Stare Civilă aprobat
etică a
autorităţilor publice
prin Ordinul SSC nr. 35 din data
funcţionarilor
care administrează
de 13.05.2011, a fost actualizat
autorităţilor
procesele de
prin Ordinul SSC nr. 144 din
publice
eliberare a actelor
data de 05.10.2015.
de identitate şi a
responsabile
documentelor de
de
stare civilă
administrarea
proceselor de
eliberare a
actelor de
identitate şi a
documentelor
de stare civilă
2.Implementa
rea
programului
de instruire
continuă
a
funcţionarilor
autorităţilor
publice care
administrează
procesele de
eliberare
a
actelor
de
identitate şi a
documentelor
de stare civilă

Numărul
persoanelor
instruite în
raport cu
necesitățile
reale de
instruire

Permanent
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Servici
ul Stare
Civilă

Realizat
Instruirea continuă este realizată
în cadrul subdiviziunilor SSC
(aparat central şi subdiviziuni
teritoriale) conform Planului de
instruire a funcţionarilor publici
al SSC pentru anul 2016.

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

Numărul
instruirilor
organizate

Permanent

Servici
ul Stare
Civilă

Realizat
Pe perioada anului 2016 a fost
realizată
o
instruire
a
personalului SSC de către
Departamentului
acte
de
identitate a ÎS „CRIS „Registru”,
tematica:
„Legitimarea
persoanelor
în
baza
documentelor de stare civilă şi
actelor de identitate. Aspecte
abordate: modalităţi de prestare
a serviciilor publice persoanelor
cu acte de identitate expirate sau
persoane nelegitimate”.

Aplicarea în practică a prevederilor tratatelor internaţionale referitor la cooperarea judiciară în materie
penală
în Recepționare
Numărul
Trimestrul Direcția
--1 Folosirea
activitatea
de a, verificarea cererilor
II, IV,
Cooper Pe perioada anului 2016 nu a
asistenţă juridică și executarea executate în
2016
are
parvenit nicio cerere.
internaţională
în cererilor de raport
cu
Juridică
materie penală a asistență
numărul
Internaț
prevederilor
juridică
cererilor
ională
convenţiilor
cu
recepționate
obiect
de
reglementare
special
(combaterea
corupţiei, spălarea
banilor,
criminalitate
cibernetică, trafic
de fiinţe umane,
terorism)
6. Implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului
pentru anii 2013–2017
N Acțiuni/Subacțiun
Subacțiune
Termene de Indicatori Respon
Gradul de realizare
r
i
realizare
sabili
1

Consolidarea
sistemului de

1.Organizarea
instruirilor şi

Numărul
de instruiri

Trimestrul
IV, 2016
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Direcția
Profesii

Realizat
SN: Pe perioada anului 2016, a

prevenire a spălării
banilor şi finanţării
terorismului

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

Trimestrul II
– IV, 2016

și
seminare
organizate

și
Servicii
Juridice

fost organizat un seminar de
instruire
a
d-lui
Igoris
Krzecicosvschi,
expert
al
delegației UE în cadrul CNA,
referitor la implimentarea Legii
nr. 190 din 26.07.2007), la care
au participat 53 de notari.

1.Numărul
cererilor
de comisii
rogatorii
expediate
şi primite

Direcția
Cooper
are
Juridică
Internaț
ională

--Pe perioada anului 2016 nu a
parvenit nicio cerere.

2.Monitori
zarea
eficienţei
schimbulu
i de
informaţii

7. Implementarea Planului naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane
pentru anii 2014-2016
N
r

Acțiuni

Subacțiuni

Indicatori

Termen
Respon
Gradul de realizare
de
sabili
realizare
Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor prestate victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane
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1

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

1.Numărul
solicitărilor
remise

La
solicitare

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

Direcția
Profesii
și
Servicii
Juridice

Realizat
1.Au fost remise 2 solicitări:
- 08 iunie 2016, solicitarea cu nr.
04/7076;
- 17 noiembrie 2016, solicitarea
cu nr. 04/13505.
2,3. A fost acordată asistență
juridică calificată beneficiarilor
– victime și potențiale victime
ale traficului de ființe umane în
8 cauze. Însă, printre aceștia,
victime ale traficului de ființe
umane nu au fost identificate.

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.
şi 1.Stabilirea
Trimestrul Direcția Realizat
2 Menţinerea
1.Puncte de
dezvoltarea
punctelor de
II – IV,
Cooper 1. Punctul de contact este Vîrtos
contact
relaţiilor
contact
2016
are
Elena.
stabilite şi
internaţionale de
Juridică 2. Comisii rogatorii executate –
valorificate
cooperare cu ţările 2.Recepționar
Internaț 1 cerere.
de destinaţie ale ea, verificarea
ională
2.Comisii
traficului de fiinţe și executarea
rogatorii
umane
comisiilor
executate
rogatorii
Îmbunătăţirea schimbului de date dintre organele de urmărire penală şi instanţele de judecată cu autorităţile
respective din alte ţări.
1.Recepționar Numărul
Trimestrul Direcția Realizat
3 Executarea
cererilor
de ea
și cererilor
II – IV,
Cooper Cereri recepționate – 2;
asistenţă juridică executarea
executate în
2016
are
Cereri executate – 2.
internaţională
în cererilor de raport cu cele
Juridică
materie
penală asistență
recepționate
Internaț
privind traficul de juridică
pe
ională
fiinţe umane sau segmentul dat
infracţiunile
conexe
2.Transmitere Numărul
Trimestrul Direcția
--a cererilor de cererilor
II, IV,
Cooper Pe perioada anului 2016 nu a
asistenţă
executate în
2016
are
parvenit nicio cerere.
juridică
raport cu cele
Juridică
internaţională recepționate
Internaț
în materie
ională
penală către

89

autorităţile
competente
ale ţărilor de
destinaţie sau
de tranzit a
traficului de
fiinţe umane
Modificarea şi completarea actelor legislative şi normative
Expertiză a
Trimestrul Direcția Realizat
proiectului de
II, 2016
General Proiectul a fost elaborat și
act normativ
ă
transmis
spre
coordonare
efectuată la
Legislaț instituțiilor
intersate
prin
solicitare
ie
scrisoarea nr. 03/6315 din 19 mai
2016.
Proiectul urmează a fi definitivat
și transmis la coordonare
repetată, luînd în considerare
modificările care urmează a fi
incluse în proiect.

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
8. Implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a criminalităţii organizate pentru anii 2011201 6
N
Acțiuni
Subacțiuni
Indicatori
Termen
Respon
Gradul de realizare
r.
de
sabili
realizare
DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREA CAPACITĂŢII MANAGERIALE, PRECUM ŞI CONSOLIDAREA
CAPACITĂŢII INSTITUŢIONALE A ANGAJAŢILOR ÎN DOMENIU
1 Îmbunătăţirea
Organizarea
1.Numărul de Trimestrul Departa Realizat
nivelului
de în
cadrul persoane care
II, IV,
mentul 1.23 de colaboratori au participat
pregătire
şi instituţiilor de au absolvit cu
2016
Instituți la seminarul privind combaterea
specializare
a resort a orelor succes
ilor
criminalității organizate.
personalului
din de pregătire cursurile
Peniten 2.Pe perioada anului 2016, s-a
structurile
de profesională
ciare
organizat 1 seminar.
combatere
a în domeniul 2.Numărul de
Totodată,
s-a
solicitat
criminalităţii
combaterii
cursuri
reprezentanților din proiectul
organizate
criminalităţii
organizate
EUTAP4
identificarea
şi
organizate
contractarea
experților
în
domeniul
combaterii
criminalității
organizate
şi
drogurilor în mediul penitenciar.
Combaterea infracţiunilor din sfera criminalităţii organizate
2 Modificarea
şi
Expertiza
Conform
Direcția
--completarea
juridică a
termenului General Pe parcursul perioadei de
Codului Penal al
proiectului de stabilit de
ă
raportare, Ministerului Justiției
Republicii
act normativ
lege sau în Legislaț nu i-a fost prezentat spre
Moldova nr. 985efectuată la
termenul
ie
expertiză juridică asemenea
XV din 18 aprilie
solicitare
solicitat
proiect.
2002 în vederea
(Acțiune
concretizării
restantă)
categoriilor
de
infracţiuni atribuite
la furturi şi răpiri a
mijloacelor
de
transport
1
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Ajustarea cadrului
Expertiza
Conform
Direcția
--legal la legislaţia
juridică a
termenului General Pe parcursul perioadei de
internaţională
proiectului de stabilit de
ă
raportare, Ministerului Justiției nu
privind combaterea
act normativ
lege sau în Legislaț i-a fost prezentat spre expertiză
activităţii
efectuată la
termenul
ie
juridică asemenea proiect.
prejudiciabile
a
solicitare
solicitat
persoanelor
cu
(Acțiune
funcţii
de
restantă)
răspundere,
a
persoanelor
publice, precum şi
cu
funcţii
de
demnitate publică,
desfăşurată
în
interesele
unor
grupuri
sau
organizaţii
criminale
9. Implementarea Planului naţional de acţiuni antidrog pe anii 2011-2018
N
Acțiuni
Subacțiuni
Indicatori
Termen
Respon
Gradul de realizare
r
de
sabili
realizare
Consolidarea mecanismelor de implementare a cadrului legislativ şi normativ în scopul asigurării asistenţei
integrate a persoanelor dependente de droguri
1 Evaluarea
Elaborarea
Număr
de Trimestrul Departa Realizat
necesităţilor
şi propunerilor
acţiuni
II, IV,
mentul La 21.06.2016, a avut loc o
analiza
de modificare realizate
şi
2016
Instituți ședință a Comisiei Naționale
accesibilităţii
a cadrului
raportate
ilor
Antidrog, la care s-a raportat
drogurilor
normativ în
Comisiei
Peniten despre starea criminogenă la
existente,
ţinînd scopul
Naţionale
ciare
capitolul traficului ilicit de
cont de specificul asigurării
Antidrog
substanțe narcotice în cadrul
local şi regional
asistenţei
instituțiilor penitenciare.
persoanelor
Totodată, Comisia a fost
dependente
informată despre modul de
de droguri
derulare a Programului privind
tratamentul farmacoterapiei de
substituție cu Metadonă, care
actualmente se derulează în 13
instituții penitenciare, inclusiv în
4 IDP. Pe parcursul perioadei de
raport 86 de condamnați au fost
beneficiari, iar la moment
beneficiază 81 de condamnați.
Consolidarea cooperării dintre structurile implicate în combaterea ofertei de droguri
2 Elaborarea
Realizarea
Număr
de Trimestrul Departa Realizat
planurilor comune activităţilor
activităţi
II, IV,
mentul Serviciile abilitate ale DIP,
de acţiuni pentru comune de
planificate şi
2016
Instituți permanent întreprind măsuri
instituţiile
şi descoperire a realizate
ilor
consolidate întru prevenirea şi
organele abilitate infracţiunilor
Peniten reprimarea traficului ilicit de
cu atribuţii de legate de
ciare
substanțe narcotice.
reducere a ofertei circulaţia
Pentru combaterea acestui flagel
de droguri
ilegală a
instituțiile
penitenciare
substanţelor
conlucrează cu organele de
narcotice,
poliție în raza cărora sunt
psihotrope sau
dislocate, și anume: se creează
a precursorilor
grupe comune de patrulare a
3

91

adiacentului
instituțiilor
penitenciare,
organizarea
ambuscadelor,
verificarea
persoanelor și automobilelor de
pe
teritoriile
adiacente
instituțiilor penitenciare, etc.
Este de menționat faptul, că un
punct
aparte
reprezintă
conlucrarea cu subdiviziunea
antidrog
a
Inspectoratului
național de investigații al IGP, în
adresa căreia sunt expediate
informații
operative,
se
realizează
diferite
acțiuni
comune la capitolul dat.
Realizat
Au fost documentate în total 142
infracțiuni privind implicarea
persoanelor în circuitul ilicit de
droguri și consum.
Au fost intentate 21 de dosare
penale, 16 cazuri de refuz, 46 de
cazuri în procedură și 2 cauze
contravenționale.

Desfăşurarea
Identificarea şi Număr
de Trimestrul Departa
activităţilor
documentarea persoane
II, IV,
mentul
speciale
de persoanelor din documentate
2016
Instituți
investigaţie
şi cadrul
şi de pedepse
ilor
cercetare pentru a instituţiilor
aplicate
Peniten
nu
permite penitenciare
ciare
pătrunderea
care
substanţelor
favorizează
narcotice,
traficul şi
psihotrope şi a consumul de
precursorilor
în droguri
instituţiile
penitenciare
Dezvoltarea capacităţilor funcţionarilor ce activează în domenii legate de tratament şi reabilitare, reducerea
riscurilor şi a livrărilor de droguri
4 Instruirea
Adresarea
1.Numărul
Trimestrul Departa Realizat
personalului
din solicitărilor
activităților
II, IV,
mentul 1.
Colaboratorii
DIP
au
sistemul
către
de instruire
2016
Instituți participat la seminarul privind
penitenciar
în Academia de
desfășurate
ilor
tendințele globale, regionale şi
prevenirea
Poliție
Peniten naționale
ale
fluxului
pătrunderii
„Ştefan cel
2.Număr de
ciare
internațional de droguri şi
drogurilor
în Mare”, pentru angajați
combaterea
criminalității
locurile de detenţie, asistența DIP instruiți
organizate.
în baza unui acord în procesul de
2. În total au fost instruiți 23 de
de
colaborare instruire a
angajați.
încheiat
între personalului
Departamentul
în domeniul
Instituţiilor
de prevenire
Penitenciare
din a pătrunderii
subordinea
drogurilor în
Ministerului
locurile de
Justiţiei
și detenţie
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
5 Organizarea
şi Desfășurarea
Număr de
Trimestrul Departa Realizat
desfăşurarea
de programe acţiuni
II, IV,
mentul Au fost desfășurate 5 activități
activităţilor
de sociale
în implementate
2016
Instituți după cum urmează:
ordin
educativ- contextul
şi raportate
ilor
-Programul
de
reabilitare
3
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psihosocială
a persoanelor
dependente de droguri (136
participanți);
-Programul educație pentru
sănătate (332 participanți), fiind
organizat
evenimentul
cu
genericul Împreună pentru viață
(31 participanți);
-„Implementarea tratamentului
de substituție cu Metadonă în
sistemul penitenciar”, acțiune
raportată Comisiei Naționale
Antidrog;
-trainingul
„Asistența
și
tratamentul
deținuților
dependenți de droguri. Metoda
Comunităților terapeutice”;
-”Creșterea înrolării și aderenței
la tratamentul Farmacologic cu
metadonă”
Toate evenimentele au fost
mediatizate pe pagina web:
www.dip.gov.md.
Mediatizarea,
în Desfășurarea
Număr de
Trimestrul Departam Realizat
cadrul campaniei evenimentelo acţiuni
II, IV,
entul
În perioada anului 2016, pe
antidrog,
a r în cadrul
realizate şi
2016
Instituțiil pagina
oficială
a
DIP
problemei
campaniei
raportate
or
penitenciar.gov.md, au fost
circuitului ilicit de antidrog, a
Comisiei
Penitenci postate și mediatizate 42 de
substanţe narcotice problemei
Naţionale
are
comunicate de presă cu referire
în
instituţiile circuitului
Antidrog
la contracararea și ridicarea
penitenciare
şi ilicit de
substanțelor interzise în locurile
prevenirii
substanţe
de detenție. Materialele au fost
pătrunderii acestora narcotice
mediatizate în 93 de apariții în
în
locurile
de
presă și posturi TV, fiind
detenţie
realizate 19 emisiuni cu referire
la
subiectul
combaterii
substanțelor
și
obiectelor
interzise în detenție, fiind
realizate și 7 reportaje în cadrul
Emisiunii Unitatea de Gardă la
canal3.md.
10.Implementarea Strategiei în domeniul protecţiei consumatorilor pentru anii 2013-2020
Acțiuni
Subacțiuni
Indicatori
Termen
Respon
Gradul de realizare
de
sabili
realizare
Consolidarea capacităţilor instituţionale privind revendicarea drepturilor şi recuperarea prejudiciilor în
sistemul judiciar şi extrajudiciar
Stabilirea datelor
Date
Trimestrul Agenția Realizat
privind durata de
colectate și
IV, 2016
de
În anul 2016 au fost colectate
recuperare
a
publicate
adminis manual datele pentru anul 2015,
prejudiciului cauzat
trare a compilate într-un raport și
de produsele şi
instanțe publicate pe pagina web a
serviciile
lor
Ministerului Justiției. Acestea
necorespunzătoare
judecăt pot fi accesate la următorul link:
şi
asigurarea
orești
http://justice.gov.md/pageview.p
profilactic
deţinuţi

6

N
r

1

pentru

campaniei
antidrog,
pentru
prevenirea
răspîndirii
acestui flagel
în locurile de
detenţie

Comisiei
Naţionale
Antidrog

Peniten
ciare
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evidenţei acesteia

2

3

N
r

1

Modificarea
legislaţiei
procedurale
în
optimizării
timpului
unele
procedurale

civile
scopul
pentru
etape

Proiect
elaborat şi
remis
Guvernului
spre
examinare

Trimestrul
IV, 2016
(Acțiune
restantă)

Direcția
General
ă
Legislaț
ie

hp?l=ro&idc=56&.
Datele pentru anul 2016 urmează
a fi colectate în ianuarie 2017.
Pentru viitor, se preconizează
modernizarea statisticii judiciare
prin dezvoltarea unui sistem
informaţional
de
colectare,
analiză şi raportare a datelor,
precum şi stabilirea unor
indicatori de calitate.
Realizat parțial
Proiectul a fost elaborat cu
suportul experților din cadrul
PWC.
Proiectul definitivat, urmare a
discuțiilor purtate cu experții,
executorii și conducerea MJ, a
fost
expediat
la
avizare
instituțiilor
interesate
prin
scrisoarea nr. 03/14973 din
29.12.16.

Stabilirea bazei de calcul pentru evaluare
Elaborarea
Raportul
Trimestrul Agenția Realizat parțial
raportului cu
anual care va
IV, 2016
de
Raportul pentru I semestru al
privire la
reflecta
adminis anului 2016 a fost elaborat și
numărul de
numărul total
trare a publicat la următorul link:
cazuri ce ţin
de cazuri
instanțe http://www.justice.gov.md/page
de apărarea
acceptate
lor
view.php?l=ro&idc=56&.
drepturilor
pentru
judecăt Raportul pentru semestrul II
consumatorul examinare în
orești
urmează a fi generalizat și
ui
cadrul
publicat în februarie 2017.
sistemului
judiciar şi
valoarea
monetară a
prejudiciilor
recuperate
11. Implementarea Programului de reformare a serviciilor publice pentru anii 2014-2016
Acțiuni
Subacțiuni
Indicatori
Termen
Respon
Gradul de realizare
de
sabili
realizare
Modernizarea serviciilor publice prin reinginerie şi digitizare
Monitorizarea
Informaţiile
Trimestrul Servici Realizat
calităţii
unor
privind
IV, 2016
ul
Chestionarul
privind
servicii
publice
calitatea
monitorizarea
unor
servicii
econcrete
şi
a
serviciilor
Transfo publice concrete și a gradului de
gradului
de
generalizate
satisfacție
a
beneficiarilor
rmare
satisfacţie
a
de către
acestora a fost elaborat și lansat
beneficiarilor
autorităţile
online. Datorită numărului foarte
acestora
responsabile
mic de participanți, termenul de
şi incluse în
completare a chestionarului a
rapoartele
fost prelungit pînă la data de 27
anuale
decembrie.
privind
Raportul a fost elaborat și
reforma
aprobat de conducere.
Stabilirea
numărului
de
cazuri în instanţă
ce ţin de apărarea
drepturilor
consumatorului şi
recuperarea
prejudiciului cauzat
de
produse
şi
servicii defectuoase
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2

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

1.Elaborarea,
aprobarea şi
implementare
a planurilor
de reinginerie
a serviciilor
publice
distincte,
conform
planurilor
instituţionale
aprobate
anual
2.Elaborarea
şi
implementare
a planurilor
anuale
instituţionale
de deschidere
a datelor
guvernamenta
le pe portalul
date.gov.md
3.Crearea
şi/sau
actualizarea
fişelor
serviciilor
publice în
portalul
servicii.gov.
md

4.Conectarea
sistemelor
informaţional
e ale
autorităţilor
administraţiei
publice
centrale la
platforma
guvernamenta
lă de

serviciilor
publice
Planurile de
reinginerie a
serviciilor
publice
distincte
elaborate,
coordonate cu
Cancelarie de
Stat,
aprobate/impl
ementate

Trimestrul
IV, 2016

eTransfo
rmare

Planurile
anuale
instituţionale
de deschidere
a datelor
guvernamenta
le pe portalul
date.gov.md
aprobate şi
implementate

Trimestrul
IV, 2016

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
informaţional
e aferente
prestării
serviciilor
publice
sectoriale
prioritare
conectate la
platforma
guvernamenta

Trimestrul
IV, 2016
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Servici
ul

Servici
ul
eTransfo
rmare

Servici
ul
eTransfo
rmare

Trimestrul
IV, 2016

Servici
ul
eTransfo
rmare

Parțial realizat
Planul coordonat cu Cancelaria
de Stat propune pentru perioada
2016-2017
finalizarea
și
implementarea tuturor sistemelor
inițiate anterior.

Realizat
Planul anual al Ministerului
Justiției poate fi accesat la
linkul:http://date.gov.md/ckan/ro
/dataset/13357-catalogul-datelordeschise/resource/1b6a025ed773-451b-96a8-6d5c3d8d0722.

Realizat
Informație inclusă și actualizată
în fișele serviciilor publice,
poate fi viziualizată la linkul:
http://date.gov.md/ckan/ro/organ
ization/1137-ministerul-justitiei.

Realizat parțial
Pentru Registrul garanțiilor au
fost întocmite toate actele
necesare. În 2017 urmează să fie
efectuate lucrările de conexiune
a sistemului la MConnect.
Documentația tehnică pentru
Registrul electronic unic al
procurilor și pentru SIA eProbațiune urmează a fi aprobată
de către Guvern, după care va

interoperabilit
ate
(MConnect)
pentru
digitizarea
serviciilor
publice
sectoriale
prioritare
5.Integrarea
e-serviciilor
sectoriale cu
serviciile de
platformă
disponibile
(serviciul
electronic
guvernamenta
l de
autentificare
şi control al
accesului
(MPass),
serviciul
electronic
guvernamenta
l integrat de
semnătură
digitală
(MSign),
serviciul
electronic
guvernamenta
l plăţi
electronice
(MPay),
serviciul
electronic
guvernamenta
l de
jurnalizare
(MLog),
serviciul
guvernamenta
l de notificare
(MNotify)
6.Migrarea
sistemelor
informaţional
e ale
autorităţilor
administraţiei
publice
centrale pe
platforma
tehnologică

lă de
interoperabilit
ate
(MConnect)

putea fi efectuată conexiunea la
platforma de interoperabilitate.

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

Trimestrul
IV, 2016

Sistemele
informatice
ale
autorităţilor
administraţiei
publice
centrale –
migrate în
platforma
tehnologică

Conform
planurilor
instituţion
ale de
migrare
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Servici
ul
eTransfo
rmare

Servici
ul
eTransfo
rmare

Realizat
Toate serviciile
electronice
existente în cadrul ministerului
sunt integrate cu serviciile de
platformă disponibile.

Realizat
În luna septembrie 2016 au fost
migrate toate datele Ministerului
Justiției din MCloud1 în
MCloud2.
Serviciul
e-Transformare
monitorizat și a intervenit,
necesitate, în procesul
migrare și post-migrator

a
la
de
în

guvernamenta
lă comună
(MCloud), în
conformitate
cu solicitările
din partea
autorităţilor
respective şi,
după caz, cu
planurile
instituţionale
aprobate

scopul înlăturării deficiențelor
apărute.

guvernamenta
lă comună
(MCloud),
conform
solicitărilor
şi/sau
planurilor
instituţionale
de migrare”

12. Implementarea Planului de acțiuni privind dezvoltarea controlului financiar public intern pentru anii 20142017
N
Acțiuni
Subacțiuni
Indicatori
Termen
Respon
Gradul de realizare
r
de
sabili
realizare
Dezvoltarea în cadrul entităţilor publice a sistemelor adecvate de control managerial
Verificarea
Raport de
Permanent Direcția Realizat
1 Monitorizarea
continuă
a respectării
monitorizare,
Control Urmare a realizării misiunii de
sistemelor
de recomandăril
elaborat
și Audit audit în cadrul INP s-au
management
or în cadrul
implementat 14 recomandări
Intern
financiar şi control misiunii de
prin prisma Planului de acțiuni
din
cadrul audit
cu privire la implementarea
Instituți
entităţilor publice
recomandărilor de audit, remis
ile
către DCAI în data de
subordo
19.08.2016.
Raportul
de
nate MJ
monitorizare și completările
ulterioare au fost elaborate și
expediate în format electronic la
data de 28.10.2016.
Consolidarea capacităţilor şi responsabilităţilor direcţiilor de finanţe şi economie privind managementul şi
controlul financiar în cadrul entităţilor publice
2 Revizuirea
Responsabilit Trimestrul Direcția Realizat
responsabilităţilor
ăţi şi
I, 2016
Econo Fişele de post pentru funcţiile
din cadrul Direcţiei au fost
şi aranjamentelor
aranjamente
micoelaborate
şi
aprobate
de
curente
de
de
Financi
conducerea ministerului la data
management
şi
management
ară și
de 09.02.2016.
control
financiar
şi control
adminis
(inclusiv
de
financiar,
trativă
delegare
a
revizuite
Instituți
responsabilităţilor)
ile
ale
direcţiilor
subordo
economie şi finanţe
nate MJ
din
cadrul
organelor
de
specialitate
ale
administraţiei
publice centrale
3

Monitorizarea
continuă

a

Elaborarea
raportului de

Raport anual
de

Permanent
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Direcția
Control

Realizat parțial
În
vederea

monitorizării

responsabilităţilor
de management şi
control financiar în
cadrul
entităţilor
publice, inclusiv:
eficacitatea
eficienţa
operaţiunilor;

monitorizare

monitorizare,
elaborat

Direcția
Econo
micoFinanci
ară și
adminis
trativă

şi

conformitatea cu
cadrul
normativ
aplicabil;
siguranţa
optimizarea
activelor
pasivelor;
siguranţa
integritatea
informaţiei

și Audit
Intern

Instituți
ile
subordo
nate MJ

şi
şi

sistemului
de
management
financiar și control, managerii
operaționali din cadrul aparatului
central al ministerului au realizat
autoevaluarea sistemului de
manangement finaciar și control
conform standardelor naționale
de control intern (SNCI).
Totodată, în conformitate cu
SNCI 9 – Managementul
riscurilor, a fost revizuit și
actualizat Registrul riscurilor
pentru anul 2016, iar pentru
SNCI 11 – Documentarea
proceselor, au fost descrise
procesele
operaționale
în
subdiviziunile ministerului.

şi

Consolidarea sistemului curent de evaluare, raportare a managementului financiar şi controlului, precum şi de
emitere a declaraţiei privind buna guvernare
1.Solicitarea
4 Autoevaluarea,
1.Raport
Trimestrul Direcția Realizat
informației de privind
raportarea
IV, 2016
Control DCAI:
la
sistemului
de
organizarea şi
și Audit 1.Raportul şi sumarul privind
subdiviziunile
organizarea şi funcţionalitatea
management
funcţionalitat
Intern
și instituțiile
sistemului
de
management
financiar şi control, subordonate
ea sistemului
financiar şi control a fost
Instituți
precum şi emiterea
de
elaborat şi aprobat la data de
ile
declaraţiei privind 2.Elaborarea
management
08.02.2016.
subordo 2.Declarația
raportului și
privind
buna
buna guvernare
financiar şi
nate MJ guvernare a fost publicată pe
declarației
control,
site-ul
Ministerului
pe
elaborat
09.02.2016.
http://justice.gov.md/public/files
2.Declaraţia
/file/rapoarte/2015/decembrie/B
privind buna
una_guvernare_.pdf
guvernare,
AAIJ:
emisă şi
1.Raport privind organizarea şi
publicată
funcţionalitatea sistemului de
management financiar şi control,
elaborat
2.Declaraţia
privind
buna
guvernare a fost transmisă MJ şi,
ulterior, publicată pe site-ul MJ:
http://justice.gov.md/public/files
/file/rapoarte/2015/decembrie/B
una_guvernare_.pdf .
13. Implementarea Hotărîrii Guvernului nr. 900 din 30 decembrie 2015, cu privire la aprobarea Programului
lucrărilor statistice pe anul 2016
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N
r.
c
rt
.
1

2

Acțiuni/Subacțiun
i

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

Indicatori

pe ţară

Termenul de
prezentare
BNS

Periodicit
atea
prezentăr
ii

Respon
sabili

Gradul de realizare

a 2-a zi

zilnic

Direcția
Organiz
ații
Necom
erciale

Realizat
După emiterea deciziei de
înregistrare,
Registrul
s-a
actualizat permenent şi s-a remis
informaţia către Biroul Naţional
de Statistică.
1519 de acţiuni

pe ţară, în
aspect
teritorial, pe
localităţi

lunar

a 10-a zi

baza de date
la nivel de
acte a stării
civile

lunar

în regim
on-line

Servici
ul Stare
Civilă

3

Informaţia privind
numărul
condamnaţilor la
pedepse alternative
detenţiei
după
tipurile
de
infracţiuni, grupe
de vîrstă şi sex

Numărul
condamnaţilo
r la pedepse
alternative
detenţiei
aflați
în
evidența
probațiunii

25 februarie

anual

Inspect
oratul
Naționa
l de
Probați
une

4

Informaţia privind
numărul
judecătorilor,
notarilor
şi

Numărul
judecătorilor,
notarilor
şi
avocaţilor pe

3 martie

anual

Direcția
Profesii
și
Servicii
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Realizat
Lunar sunt prezentate Biroului
Naţional de Statistică de către
oficiile de stare civilă Raport
statistic
(F-97) - informaţia
privind numărul actelor de
naştere, căsătorie, divorţ şi deces
înregistrate.
Totodată, au fost elaborate 12
rapoarte privind cazurile de
neautomatizare în termeni a
formularelor electronice ale
actelor de stare civilă întocmite
de
OSC
şi
primăriile
subordonate teritorial.
Realizat
Au fost elaborate 5 rapoarte
privind
cazurile
de
neautomatizare în termeni a
formularelor electronice ale
actelor de stare civilă întocmite
de
OSC
şi
primăriile
subordonate teritorial (conform
Ordinului SSC nr. 35 din
26.12.2008
şi
modificările
ulterioare).
Realizat
Datele statistice privind nr.
persoanelor
condamnate
la
pedepse alternative detenției sunt
plasate pe pagina web a Biroului
de statistică:
http://www.statistica.md/categor
y.php?l=ro&idc=189&
La 1 iunie 2016 în evidența
probațiunii erau 11244.
La 31 decembrie 2016 în
evidența probațiunii erau 11031.
Realizat
DPSJ: Conform informației
prezentate
de
Uniunea
avocaților, din numărul de

avocaţilor la sfîrşit
de an, pe sexe

sexe

Juridice
Agenția
de
adminis
trare a
instanțe
lor
judecăt
orești

5

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

Prezentarea
informației cu
privire
la
numărul
persoanelor
deținute, care
beneficiază
de pensii, pe
sexe, medii,
categorii

3 martie

anual

Departa
mentul
Instituți
ilor
Peniten
ciare

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
condamnaţilo
r
(inclusiv
recidivişti)
aflaţi
în
instituţiile
penitenciare
după
categoriile de
infracţiuni,
grupe
de
vîrstă,
sex,
corespunzător
fiecărui regim
de executare
a pedepsei

3 martie

anual

Departa
mentul
Instituți
ilor
Peniten
ciare

avocați cu dreptul de a practica
activitate de avocat (la finele
anului 2015) 547 sunt femei și
1274 sunt bărbați.
Din numărul notarilor (la finele
anului 2015) 229 sunt femei și
67 sunt bărbați.
AAIJ:
A
fost
elaborată
informația privind numărul
judecătorilor pe sexe, situația la
31 decembrie 2015, care prin
scrisoarea
nr.01/478
din
13.05.2016 a fost expediata in
adresa Biroului Naţional de
Statistica.
Realizat
Pe parcursul semestrului I al
anului 2016, au fost acordate
pensii deținuților pentru limita
de vîrstă în 30 cazuri şi pentru
invaliditate în 36 cazuri.
În total în cadrul sistemului
penitenciar beneficiază de pensii
231 deținuți, dintre care 139
pentru limita de vîrstă și 96
pentru invaliditate.
Realizat
Trimestrial, sunt generalizate
datele statistice privind numărul,
transferul deținuților inclusiv pe
diverse criterii, acestea fiind
publicate pe pagina web al DIP.
Prin urmare, de 4 ori pe an, sunt
colectate şi prelucrate date
statistice, inclusiv despre minori,
în scopul prezentării acestora
Consiliului Europei, ONU şi
Biroului Naţional de Statistică,
în
contextul
generalizării
informației şi publicării datelor
pe paginile web ale autorităților
publice responsabile.
Informația poate fi accesată la
linkul:
https://drive.google.com/file/d/0
B3cDJpp652HaHpnaUkwOHRuem8/vi
ew .

13’. Implementarea Matricei de politici a Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivit[‚ii Republicii
Moldova
N
Acțiuni
Subacțiuni
Indicatori
Termen
Respon
Gradul de realizare
r.
de
sabili
realizare
1
Publicarea
1. Colectarea Rapoarte
Trimestria Agenția Realizat
statisticilor
și
statistice
l
de
Au fost colectate și generalizate
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privind
soluționarea
cauzelor
comerciale

generalizarea
datelor
statistice,
privind
cauzele
comerciale,
prezentate de
către
instanțele
judecătorești

trimestriale
elaborate și
publicate

2.Elaborarea
rapoartelor
generalizate
privind
soluționarea
cauzelor
comerciale

Admini
strare a
Instanțe
lor
Judecăt
orești

Trimestri
al

Agenția
de
Admini
strare a
Instanțe
lor
Judecăt
orești

datele statistice privind cauzele
comerciale examinate de către
instanțele judecătorești pentru I
semestru al anului 2016.
Raportul poate fi vizualizat la
următorul
link:
http://www.justice.gov.md/publi
c/files/economice_06_luni_1.pdf
Datele pentru semestrul II a
anului 2016 urmează a fi
generalizate în primul trimestru
al anului 2017.
Realizat
Raportul pentru I semestru al
anului 2016 poate fi vizualizat la
următorul
link:
http://www.justice.gov.md/publi
c/files/economice_06_luni_1.pdf
Raportul pentru semestrul II a
anului 2016 urmează a fi
generalizate în primul trimestru
al anului 2017.

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

Indicator de
rezultat

Termen
de
realizare

Subdiviziunea
responsabilă

Gradul de realizare

A. Proiecte de acte normative elaborate pentru executarea Hotărîrilor Curții Constituționale
Proiect de lege pentru
modificarea Legii nr.
64 cu privire la
Guvern (demisionar)
Proiectul
Legii
pentru modificarea
Codului de procedură
penală (modificarea
art. 287 alin. (1))
Proiectul
Legii
pentru modificarea
Codului
penal
(îmbogățirea ilicită)

Proiect remis spre
examinare
Guvernului

Aprilie,
2016

Direcția
Generală
Legislație

Realizat
Proiectul a fost elaborat și adoptat
prin Legea nr. 228 din 23.09.2016.

Proiect remis spre
examinare
Guvernului

Aprilie
2016

Direcția
Generală
Legislație

Realizat
Proiectul a fost elaborat și adoptat
prin Legea nr. 197 din 28.07.2016.

Proiect remis spre
examinare
Guvernului

Iulie 2016

Direcția
Generală
Legislație

Elaborarea
altor
proiecte
de
legi
pentru
executarea
Hotărîrilor
Curții
Constituționale

Proiecte elaborate și
remise Guvernului

Pe tot
parcursul
anului

Direcția
Generală
Legislație

Realizat parțial
Proiectul a fost avizat și supus
expertizei anticorupție. Mai multe
versiuni ale acestuia au fost
prezentate conducerii.
În urma coordonării cu conducerea
proiectul urmează a fi definitivat.
Realizat
Proiectul a fost elaborat și aprobat
prin HG nr. 1265 din 21.11.2016.
Ulterior adoptării amendamentelor
propuse la Constituției, vor fi
inițiate modificări corespunzătoare
în CPC și CPP.
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B. Proiecte de acte normative elaborate pentru modificarea cadrului normativ conex al legilor adoptate
de Parlament
Proiectul
Legii
Proiect remis spre
Aprilie
Direcția
Realizat
pentru modificarea și
examinare
2016
Generală
Proiectul a fost elaborat și adoptat
completarea
unor
Guvernului
Legislație
prin Legea nr. 211 din 29.07.2016.
acte
legislative
(medierea,
cadrul
conex
Legii
nr.
137/2015 cu privire
la mediere)
Proiectul HG cu
Proiect remis spre
Mai 2016
Direcția
Realizat
privire la Registrul de
examinare
Generală
Proiectul a fost definitivat și remis
stat al mediatorilor
Guvernului
Legislație
repetat Guvernului prin scrisoarea
(medierea,
cadrul
nr. 03/5779 din 03.05.2016.
conex
Legii
nr.
Regulamentul cu privire la
137/2015 cu privire
Registrul de stat al mediatorilor a
la mediere)
fost aprobat prin HG nr. 1227 din 9
noiembrie
2016
http://lex.justice.md/index.php?acti
on=view&view=doc&lang=1&id=
367621
Proiectul
Hotărîrii
Proiect remis spre
Mai 2016
Direcția
Realizat
Guvernului privind
examinare
Generală
Proiectul a fost elaborat și aprobat
completarea pct. 4
Guvernului
Legislație
prin HG nr. 791 din 25.06.2016.
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
Proiect remis spre
Iunie
Direcția
Realizat
Guvernului
pentru
examinare
2016
Generală
Proiectul a fost elaborat și aprobat
aprobarea
Guvernului
Legislație
prin HG nr. 889 din 20.07.2016.
Regulamentului cu
privire la procedura
de
executarea
hotărîrilor
și
deciziilor
CEDO
(cadrul conex Legii
cu privire la Agentul
Guvernamental)
Proiectul ordinului
Proiect remis spre
Martie
Direcția
Realizat
ministrului justiției
examinare
2016
Generală
Proiectul
a
fost
prezentat
cu
privire
la
Guvernului
Legislație
conducerii și aprobat prin ordinul
aprobarea
ministrului justiției nr. 91 din
Regulamentului
01.02.2016, fiind înregistrat în
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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 justiţiei
pentru
aprobarea
Regulamentului de
organizare
și
desfășurarea
examenului
de
autorizare
a
traducătorilor și/sau
interpreților
Proiectul
Hotărîrii
Guvernului
pentru
aprobarea
Regulamentului
privind modul de
eliberare, suspendare,
retragere,
a
autorizației
de
interpret
și/sau
traducător
Proiectul
Hotărîrii
Guvernului privind
aprobarea
Regulamentului
privind
plata
interpreților
și
traducătorilor
autorizați
Proiectul ordinului
ministrului
pentru
aprobarea
Regulamentului
privind
selectarea
reprezentantului
mediului academic și
al societății civile în

Registrul de stat al actelor
departamentale cu nr. 1099 din
02.02.2016.

Proiect remis spre
examinare
Guvernului

Iunie
2016

Direcția
Generală
Legislație

Realizat
Proiectul a fost elaborat și aprobat
prin HG nr. 888 din 19.07.16

Proiect elaborat și
aprobat

Iunie
2016

Direcția
Generală
Legislație

Realizat
Proiectul odinului a fost elaborat și
aprobat prin ordinul ministrului
justiției nr.1045 din 16.11.2016.

Proiect remis spre
examinare
Guvernului

Iunie
2016

Direcția
Generală
Legislație

Realizat parțial
Proiectul a fost elaborat
coordonat cu conducerea MJ

Proiect remis spre
examinare
Guvernului

Iunie
2016

Direcția
Generală
Legislație

Realizat
Proiectul a fost elaborat și aprobat
prin HG nr.979 din 17.08.2016.

Proiect elaborat și
aprobat

Iunie
2016

Direcția
Generală
Legislație

Realizat
Proiectul
a
fost
prezentat
conducerii și aprobat prin ordinul
ministrului justiției nr. 478 din 3
mai 2016.
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și

Colegiul Disciplinar
al
executorilor
judecătorești
Elaborarea
altor
proiecte
de
legi
pentru modificarea
cadrului
normativ
conex
legilor
adoptate
de
Parlament

Proiecte elaborate și
remise Guvernului

Pe tot
parcursul
anului

Direcția
Generală
Legislație

Realizat
A fost elaborat:
-Proiectul
Legii
pentru
modificarea și completarea unor
acte legislative (cadrul normativ
conex Legii nr. 137/2015 cu privire
la mediere), a fost adoptat prin
Legea nr. 211 din 29 iulie 2016.
-Proiectul
Regulamentului
monitorizării
electronice
a
subiecților probațiunii, a fost
aprobat prin HG nr. 1322 din
8.12.2016.
C. Proiecte de acte normative elaborate la indicația Parlamentului, Guvernului, precum și din inițiativă
proprie
Proiectul
Hotărîrii
Proiect remis spre
Februarie,
Direcția
Realizat
Guvernului cu privire
examinare
2016
Generală
Proiectul a fost elaborat și aprobat
la stema și drapelul
Guvernului
Legislație
prin HG nr. 295 din 14.03.2016.
Ministerului Justiției
Proiectul
Hotărîrii
Proiect remis spre
Februarie,
Direcția
Realizat
Guvernului cu privire
examinare
2016
Generală
Proiectul a fost elaborat și aprobat
la
Consiliul
Guvernului
Legislație
prin HG nr. 353 din 29.03.2016.
Consultativ
al
Agentului
Guvernamental
Proiectul
Legii
Proiect remis spre
August,
Direcția
Realizat
pentru modificarea și
examinare
2016
Generală
Proiectul a fost elaborat și aprobat
completarea
unor
Guvernului
Legislație
prin HG nr. 988 din 18 august
acte
legislative
2016, fiind adoptat în I lectură la 13
(medierea judiciară)
octombrie 2016.
Proiectul Hotărîrii de
Proiect remis spre
Februarie,
Direcția
Realizat
Guvern cu privire la
examinare
2016
Generală
Proiectul a fost elaborat și aprobat
aprobarea
Guvernului
Legislație
prin HG nr. 142 din 18.12.2016.
Conceptului tehnic al
Sistemului
Informațional
Automatizat
„Registrul garanțiilor
reale mobiliare”.
Proiectul
Hotărîrii
Proiect remis spre
Februarie,
Direcția
Realizat
Guvernului privind
examinare
2016
Generală
Proiectul a fost elaborat și aprobat
Registrul garanțiilor
Guvernului
Legislație
prin HG nr. 210 din 26.02.2016.
reale mobiliare
Proiectul ordinului
Proiect elaborat și
Iunie
Direcția
Realizat
MJ cu privire la
aprobat
2016
Generală
Proiectul a fost elaborat și aprobat
aprobarea regulilor
Legislație
prin ordinul ministrului justiției nr.
privind
scrierea
566 din 26.05.2016.
numelui de familie și
a prenumelui în doc
de stare civilă (în
urma
schimbării,
rectificării
sau
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transliterării acestora)
Proiectul HG cu
privire la aprobarea
Concepției sistemului
informațional judiciar
(PIGD și Femida)

Proiect remis spre
examinare
Guvernului

August
2016

Direcția
Generală
Legislație

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
Proiectul Legii
privind Amnistia în
legătură cu
aniversarea a XXV-a
de la proclamarea
independenței
Republicii Moldova
Proiectul Hotărîrii
Guvernului de
modificare a
Regulamentului
privind aplicarea
apostilei

Proiect remis spre
examinare
Guvernului

Iunie
2016

Direcția
Generală
Legislație

Proiect elaborat și
aprobat

Martie
2016

Direcția
Generală
Legislație

Realizat
Proiectul
a
fost
prezentat
conducerii și aprobat prin ordinul
ministrului justiției nr. 171 din
23.02.2016.

Proiect remis spre
examinare
Guvernului

Iunie
2016

Direcția
Generală
Legislație

Realizat
Proiectul a fost elaborat și aprobat
prin HG nr. 653 din 27.05.2016.

Proiect remis spre
examinare
Guvernului

Iulie
2016

Direcția
Generală
Legislație

Proiect remis spre
examinare
Guvernului

Mai, 2016

Direcția
Generală
Legislație
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Realizat parțial
Proiectul a fost elaborat și prezentat
de către AAIJ la data de 28.12.2016
și urmează a fi prezentat conducerii
pentru examinare și aprobare a
conținutului acestuia.
Realizat
Proiectul a fost elaborat și adoptat
în I lectură la 8.12.2016.

Realizat
Proiectul a fost elaborat și adoptat
prin Legea nr. 210 din 29.07.2016.

Realizat parțial
Proiectul
a
fost
prezentat
conducerii și expediat
spre
coordonare
prin
scrisoarea
nr.03/4174 din 23.03.2016. De
asemenea, proiectul a fost remis
spre avizare Biroului pentru
reintegrare cu nr. 03/4916 din
08.04.2016.
Ulterior, proiectul a fost preluat
pentru promovare de către Biroul
pentru reintegrare.

Proiectul Legii
pentru modificarea și
completarea unor
acte legislative
(Legea nr. 131
privind controlul de
stat ș.a.)

Proiect remis spre
examinare
Guvernului

Mai, 2016

Direcția
Generală
Legislație

Realizat parțial
Au fost solicitate autorităților de
resort prezentarea propunerilor de
modificare a legislației în domeniul
controlului de stat asupra activității
de întreprinzător, reglementările și
procedurile de control ale țărilor
europene în domeniile de activitate
ale diferitor organe similare care
exercită funcții de control.
Propunerile
și
informațiile
recepționate au fost sistematizate și
au stat la baza proiectului de lege
pentru modificarea Legii nr. 131
din 08.06.2012 privind controlul de
stat
asupra
activității
de
întreprinzător, care a fost prezentat
Ministerului Economiei pentru
promovare.

Proiectul Legii
privind răspunderea
personală a organelor
colegiale

Proiect remis spre
examinare
Guvernului

Mai, 2016

Direcția
Generală
Legislație

Proiectul Legii
privind modificarea
Regulamentului
Parlamentului,
adoptat prin Legea
nr. 797din
02.04.1996
(împuternicirile
Guvernului în
Parlament)

Proiect remis spre
examinare
Guvernului

Mai, 2016

Direcția
Generală
Legislație

Realizat parțial
Proiectul a fost remis de către
Procuratura Generală spre avizare
MJ în data de 24.05.2016.
Totodată, Procuratura Generală nu
acceptă obiecțiile formulate de MJ.
Atfel, a fost elaborat un proiect de
alternativă, care a fost remis pentru
avizare instituțiilor interesate prin
scrisoarea nr. 03/13401 din
14.11.2016.
Realizat parțial
A fost elaborată versiunea inițială a
proiectului Legii, care în prezent se
definitivează urmare a coordonării
acesteia cu conducerea. De
asemenea, se studiază practica
României.

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

Proiect remis spre
examinare
Guvernului

Martie,
2016
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Direcția
Generală
Legislație

Realizat
Proiectul a fost elaborat și adoptat
prin Legea nr. 191 din 23.09.2016.

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

Proiect remis spre
examinare
Guvernului

Aprilie,
2016

Direcția
Generală
Legislație

Realizat
Proiectul a fost elaborat și adoptat
prin Legea nr. 160 din 07.07.2016.

Proiect remis spre
examinare
Guvernului

Martie,
2016

Direcția
Generală
Legislație

Realizat
Proiectul a fost elaborat și adoptat
prin Legea nr. 132 din 17.06.2016.

Proiect remis spre
examinare
Guvernului

Martie,
2016

Direcția
Generală
Legislație

Nerealizat

Proiect remis spre
examinare
Guvernului
Proiect remis spre
examinare
Guvernului

Martie,
2016

Direcția
Generală
Legislație
Direcția
Generală
Legislație

Realizat
Proiectul a fost elaborat și adoptat
prin Legea nr. 133 din 17.06.2016.
Realizat
Proiectul a fost elaborat și adoptat
prin Legea nr. 123 din 02.06.2016.

Ianuarie,
2016

Proiect remis spre
examinare
Guvernului

Martie,
2016

Direcția
Generală
Legislație

Realizat
Proiectul a fost elaborat și adoptat
prin Legea nr. 121 din 02.06.2016.

Proiect remis spre
examinare
Guvernului

Martie,
2016

Direcția
Generală
Legislație

Realizat
Proiectul a fost elaborat și adoptat
prin Legea nr. 137 din 17.06.2016.

Proiect remis spre
examinare
Guvernului

Noiembri
e 2016

Direcția
Generală
Legislație

Realizat
Proiectul a fost elaborat și aprobat
în ședința Guvernului din 28
decembrie 2016.
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