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MINISTERUL JUSTIŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA 
 

             RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2017 
 

I. INTRODUCERE 
Ministerul Justiției este organul de specialitate al administrației publice centrale, care asigură realizarea politicii guvernamentale în 

domeniile de activitate ce îi sunt încredințate. Misiunea ministerului este de a analiza situația şi problemele din domeniile de 

activitate gestionate, de a elabora politici publice eficiente, de a monitoriza calitatea politicilor şi actelor normative şi de a propune 

intervenții justificate ale statului care urmează să ofere soluții eficiente în domeniile de competentă, inclusiv în alte domenii atribuite 

în competență conform actelor normative, asigurînd cel mai bun raport dintre rezultatele scontate şi costurile preconizate. 

 

Ministerul Justiției realizează funcțiile în următoarele domenii de activitate: 

- reforma sistemului justiției şi de drept; 

- creația legislativă şi perfecționarea legislaţiei; 

- informația juridică, evidenta şi sistematizarea legislaţiei;  

- relații internaționale pe segmentul justiției și drepturilor omului;  

- reprezentarea Guvernului la Curtea Europeană a Drepturilor Omului; 

- reprezentarea Guvernului în Parlament şi la Curtea Constituțională; 

- reprezentarea intereselor statului în instanțele judecătorești; 

- profesii şi servicii juridice; 

- politici punitive ale statului; 

- administrarea, în limitele stabilite de lege, a instanțelor judecătorești. 
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II. STRUCTURA PLANULUI 

 Planul de acțiuni al Ministerului Justiției pentru anul 2017 a fost elaborat în baza documentelor de politici unde ministerul este 

executor direct sau coexecutor conform domeniilor de competență, dar și a propunerilor parvenite din cadrul subdiviziunilor și 

instituțiilor subordonate. Planul conține 13 obiective strategice, cu un număr total de 145 de acțiuni, dintre care 101 acțiuni derivă 

din documente de politici și 44 de acțiuni sunt propuse de către subdiviziuni (gr. 1). 

 

 Diagrama nr. 1 

 
 

Ministerul Justiției pe parcursul anului 2017 a contribuit la realizarea a 10 documente de politici: 

- Pplanul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018 (Aprobat prin HG nr. 890 din 20  iulie 2016); 

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

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

2017 – 2019 (aprobat prin HG nr. 1472 din 30 decembrie 2016.) ; 

- Strategia naţională de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanțării terorismului pentru anii 2013–2017 (aprobat prin 

Legea nr. 130 din 06.06.2013); 

- Strategia reformei cadrului de reglementare a activității de întreprinzător pentru anii 2013-2020 (aprobat prin HG Nr. 
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1021 din  16.12.2013) ; 

- PLANUL de acțiuni pe anii 2016-2018 pentru implementarea Strategiei privind reforma administrației publice pentru anii 

2016-2020; 

- Planul de acțiuni pentru o guvernare deschisă pentru anii 2016-2018 (aprobat prin HG nr. 1432 din 29.12.16); 

- Planul de Acţiuni cu privire la aprobarea programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2014-

2017; 

- Strategia de dezvoltare a sistemului de probaţiune pentru perioada anilor 2016-2020 (aprobată prin HG nr. 1015 din 

01.09.2016); 

- Strategia de dezvoltare a sistemului penitenciar pentru anii 2016-2020 (aprobată prin HG nr. 1462 din 30.12.2016). 

 

 

Planul de acțiuni pentru anul 2017 conține 145 de acțiuni (subacțiuni), în urma monitorizării s-a constatat că 81 de acțiuni au statutul 

de realizat, ceea ce constituie 55, 87%, 46 de acțiuni sunt în curs de realizare și constituie 31,72% și 18 acțiuni sunt nerealizate și 

constituie 12,41 %( gr. 2).  

 

 

Diagrama nr.2 
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Anexa nr.1 
 

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

N

r 

Acțiuni Subacțiuni Responsa

bil/ 

responsab

ili 

Termen 

de 

realizar

e 

Indicatori Referințe Gradul de realizare 

1 Elaborarea unui 

nou document 

de politici 

pentru 

asigurarea 

continuităţii 

reformei 

sectorului 

justiţiei 

1. Evaluarea 

impactului 

Strategiei de 

reformare a 

sectorului justiţiei 

implementată în 

perioada 2011-

2016 şi prezentarea 

rezultatelor 

Direcția 

analiză, 

monitoriza

re și 

evaluare a 

politicilor 

Trimestr

ul II, 

2017 

Analiză 

efectuată şi 

date 

prezentate 

PLANUL de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(Aprobat prin 

HG nr. 890 

din 20  iulie 

2016) 

Realizat 

Raportul cu privire la evaluarea SRSJ 

2011-2016 a fost recepționat de către 

Ministerul Justiției în data de 

05.12.17, după care a fost transmis 

prin scrisoarea nr. 07/14188 din 

20.12.2017, tuturor instituțiilor 

implicate în evaluare și plasat pe 

pagina web a Ministerului Justiției 
http://www.justice.gov.md/slidepagevie

w.php?l=ro&idc=422&. Urmare a 

examinării lor, recomandările 

experților se vor regăsi în noul 

document de politici. 

  2. Iniţierea 

procedurii de 

elaborare a unui 

nou document de 

politici pentru 

asigurarea 

continuităţii 

reformei sectorului 

justiţiei 

Direcția 

analiză, 

monitoriza

re și 

evaluare a 

politicilor 

Trimestr

ul II/III 

2017 

1.Domenii de 

intervenţie 

identificate; 

2. Grupuri de 

lucru create; 

3.Document 

elaborat și 

consultat 

public, avizat 

și expertizat 

PLANUL de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(Aprobat prin 

HG nr. 890 

din 20  iulie 

2016) 

În curs de realizare 

1. Domeniile de intervenție au fost 

identificate și prezentate Grupului de 

lucru. 

2.Grupul de lucru a fost creat prin 

Ordinul ministrului justiției nr. 383 

din 12.05.2017, care s-a întrunit în 

prima ședință în data de 29.05. 2017, 

în cadrul căreia au fost colectate 

propuneri cu privire la structura și 

conținutul noului document de 

politici și elaborat un Plan-schemă. A 

doua ședință a avut loc în data de 

17.11.2017, în cadrul căreia a fost 

prezentat scheletul Noii Strategii, 

http://www.justice.gov.md/slidepageview.php?l=ro&idc=422&
http://www.justice.gov.md/slidepageview.php?l=ro&idc=422&
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elaborat în baza propunerilor și 

sugestiilor parvenite în adresa 

Ministerului Justiției.  

Astfel, s-a decis ca noul document să 

poarte denumirea de Strategia de 

dezvoltare a sectorului justiției 2018-

2021. 

3. La moment există un proiect de 

strategie și plan de acțiuni pentru 

implementarea acesteia în vederea 

continuării procesului de reformă a 

sectorului justiției, elaborat de 

minister cu suportul expertului 

național. Etapele de elaborare, 

precum și propunerile recepționate 

sunt plasate pe pagina web a MJ în 

Banner-ul SDSJ 2018-

2021http://www.justice.gov.md/pview.php

?l=ro&id=31  . 

2 Constituirea 

unui sistem 

transparent 

bazat pe 

profesionalism 

şi integritate de 

accedere şi 

promovare în 

funcţia de 

judecător, 

inclusiv la 

curţile de apel şi 

la Curtea 

Supremă de 

Justiţie 

Elaborarea 

proiectului de 

modificare şi 

completare a 

cadrului normativ 

Direcția 

elaborare 

acte 

normative 

Trimestr

ul II, 

2017 

Proiect 

elaborat și 

remis 

Guvernului 

PLANUL de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(Aprobat prin 

HG nr. 890 

din 20  iulie 

2016) 

Realizat 

Proiectul a fost elaborat și aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 951 din 

07.11.2017 și remis Curții 

Constituționale pentru aviz prin 

scrisoarea nr. 31-13-8603 din 

15.11.2017. Curtea Constituțională s-

a expus prin avizul nr. PCC-01/671 

din 23.11.2017. 

Prin scrisoarea nr. 03/14402 din 

27.12.2017, proiectul a fost expediat 

pentru expertizare către Comisia 

Europeană pentru Democrație prin 

Drept (Comisia de la Veneția). 
http://www.justice.gov.md/public/files/t

ransparenta_in_procesul_decizional/coo

rdonare/2017/decembrie/2016.03.29_pr

oiect_CSM_Constitutie_ro.pdf 

http://www.justice.gov.md/pview.php?l=ro&id=31
http://www.justice.gov.md/pview.php?l=ro&id=31
http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/2017/decembrie/2016.03.29_proiect_CSM_Constitutie_ro.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/2017/decembrie/2016.03.29_proiect_CSM_Constitutie_ro.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/2017/decembrie/2016.03.29_proiect_CSM_Constitutie_ro.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/2017/decembrie/2016.03.29_proiect_CSM_Constitutie_ro.pdf
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3 Reducerea 

numărului de 

erori judiciare 

prin 

îmbunătăţirea 

programelor de 

formare 

profesională 

continuă a 

magistraţilor. 

Elaborarea 

criteriilor de 

responsabilitate 

a judecătorilor 

pentru calitatea 

actului de 

justiţie 

1.Elaborarea unui 

studiu privind 

criteriteriile de 

calitate a deciziilor 

instanţelor de 

judecată, 

unificarea practicii 

judiciare şi 

reformarea 

regulilor privind 

motivarea 

deciziilor 

instanţelor de 

judecată, conform 

standardelor 

internaţionale, 

pentru garantarea 

dreptului la un 

proces echitabil și 

formularea 

recomandărilor 

Agenția 

de 

administra

re a 

instanțelor 

judecătore

ști 

 

Trimestr

ul IV, 

2017 

Studiu 

elaborat și 

recomandări 

formulate 

PLANUL de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(Aprobat prin 

HG nr. 890 

din 20  iulie 

2016) 

Nerealizat 

În scopul realizării acțiunii  au fost 

întreprinse următoarele activități: 

- prin scrisoarea nr. 01/7300 din 

06.07.2017 s- a solicitat asistența 

Delegației Uniunii Europene în 

Republica Moldova pentru 

implementarea acțiunii (contractarea 

unor experți/consultanți).  

- prin scrisorile nr. 01/12544 din 

13.11.2017 şi 01/12651 din 

15.11.2017, AAIJ a solicitat repetat 

Oficiului Consiliului Europei în 

Republica Moldova şi Delegaţiei 

Uniunii Europene în Republica 

Moldova suport în vederea 

contractării unor experţi/consultanţi. 

Nu a fost recepționat niciun răspuns. 

Astfel, se propune spre extindere 

pentru trimestrul IV al anului 2018. 

  2. Modificarea 

după caz a cadrului 

normativ în 

vederea 

implementării 

criteriilor de 

calitate și 

responsabilitate a 

deciziilor 

instanțelor de 

judecată 

Direcția 

elaborare 

acte 

normative

Agenția 

de 

administra

re a 

instanțelor 

judecătore

ști 

Trimestr

ul IV, 

2017 

Proiect 

elaborat și 

aprobat 

PLANUL de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(Aprobat prin 

HG nr. 890 

din 20  iulie 

2016 

Nerealizat 

După elaborarea studiului și în 

eventualitatea identificării unor 

carențe sau lacune de ordin legistativ, 

va fi elaborat proiectul de lege. 

4 Asigurarea 

accesului la 

justiţie sub 

aspectul 

costurilor 

Efectuarea unui 

studiu al legislației 

în vigoare care 

reglementează 

cuantumul și 

modul de calculare 

Agenția 

de 

administra

re a 

instanțelor 

Trimestr

ul IV, 

2017 

Studiu 

efectuat şi 

recomandări 

formulate 

Hotărîrea 

Parlamentului 

nr. 259 din 

08.12.2016 cu 

privire la 

asigurarea 

În curs de realizare 

A fost contractat un expert care a 

elaborat studiul și urmează să 

prezinte documentul final la sfârșitul 

lunii ianuarie 2018. 
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a cheltuielilor de 

judecată, precum și 

al practicilor de 

aplicare a acestora 

(1.1.2.p.1) și 

formularea 

recomandărilor 

judecătore

ști 

 

continuității 

reformelor în 

sectorul 

justiției 

 

5 Monitorizarea 

implementării 

cadrului legal cu 

privire la 

activitatea 

Consiliului 

Superior al 

Magistraturii şi 

a organelor sale 

pentru 

consolidarea 

capacităţii 

acestora, 

diminuarea 

marjei de 

discreţie în 

procesul de 

luare a 

deciziilor, 

asigurarea 

transparenţei 

activităţii, 

precum şi 

revizuirea, în 

caz de 

necesitate, a 

prevederilor în 

vigoare din 

domeniu 

Modificarea şi 

completarea 

cadrului normativ 

conform 

recomandărilor 

monitorizării 

realizate în anul 

2016 

Direcția 

elaborare 

acte 

normative 

Trimestr

ul III, 

2017 

Proiect 

elaborat şi 

aprobat 

PLANUL de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(Aprobat prin 

HG nr. 890 

din 20  iulie 

2016) 

Nerealizat 
Realizarea acțiunii este condiționată 

de monitorizarea implementării 

cadrului legal cu privire la activitatea 

Consiliului Superior al Magistraturii 

şi a organelor sale în anul 2016. 

Această activitate nu a fost realizată. 
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6 Consolidarea 

capacităților 

inspecției 

judecătorești 

Elaborarea 

proiectului de 

modificare a unor 

acte legislative 

(Legea nr. 544 din 

20.07.1995 cu 

privire la statutul 

judecătorului, 

Legea nr. 947 din 

19.07.1996 cu 

privire la Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Legea nr. 355 din 

23.12.2005 cu 

privire la sistemul 

de salarizare în 

sectorul bugetar, 

Legea nr. 199 din 

16.07.2010 cu 

privire la statutul 

persoanelor de 

demnitate publică, 

Legea nr. 328 din 

23.12.2013 privind 

salarizarea 

judecătorilor și 

procurorilor) 

Direcția 

elaborare 

acte 

normative 

Trimestr

ul I, 

2017 

Proiect 

elaborat și 

remis 

Guvernului 

 Realizat  

Proiectul legii a fost elaborat și 

adoptat prin Hotărîrea Guvernului nr. 

167 din 21.03.2017, fiind înregistrat 

în Parlament cu nr. 81 din 23 martie 

2017. 

http://www.parlament.md/ProcesulL

egislativ/Proiectedeactelegislative/ta

bid/61/LegislativId/3677/language/ro

-RO/Default.aspx 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidarea 

rolului Curţii 

Constituţionale 

prin promovarea 

noilor 

reglementări 

privind 

competenţa, 

procedura, 

criteriile de 

Elaborarea 

proiectului de 

modificare a Legii 

cu privire la Curtea 

Constituţională 

Direcția 

elaborare 

acte 

normative 

Trimestr

ul I, 

2017 

 

 

Proiect 

elaborat și 

remis 

Guvernului 

PLANUL de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(Aprobat prin 

HG nr. 890 

din 20  iulie 

2016) 

Hotărîrea 

În curs de realizare 

Proiectul Legii cu privire la Curtea 

Constituțională a fost elaborat și 

remis la avizare prin scrisoarea nr. 

03/12151 din 31 octombrie 2017. 

Proiectul a fost definitivat în baza 

raportului CNA 17/4590 din 1 

decembrie 2017 și va fi expediat la 

Guvern după reîntregirea echipei 

guvernamentale. 

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3677/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3677/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3677/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3677/language/ro-RO/Default.aspx
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selectare a 

judecătorilor, 

extinderea 

cercului 

subiecţilor de 

sesizare 

(6.1.1.p.2) 

Parlamentului 

nr. 259 din 

08.12.2016 cu 

privire la 

asigurarea 

continuității 

reformelor în 

sectorul 

justiției 

(6.1.1.(3), 

6.1.2 (2), 6.1.3 

(2) 

8 Elaborarea 

proiectului de  

modificare a 

actelor 

legislative 

necesare 

implementării 

modificărilor 

operate în 

Constituție 

(1.1.9.p.4) 

Elaborarea 

propunerilor de 

modificare a Legii 

nr. 514 din 

06.07.1995 privind 

organizarea 

judecătorească, 

Legii nr. 544 din 

20.07.1995 cu 

privire la statutul 

judecătorului, 

Legea nr. 947 din 

19.07.1996 cu 

privire la Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Legea nr. 789 din 

26.03.1996 cu 

privire la Curtea 

Supremă de 

Justiție 

Direcția 

elaborare 

acte 

normative 

După 

adoptare

a de 

Parlame

nt a 

proiectul

ui de 

modifica

re a 

Constitu

ției 

Proiect 

elaborat și 

remis 

Guvernului 

Hotărîrea 

Parlamentului 

nr. 259 din 

08.12.2016 cu 

privire la 

asigurarea 

continuității 

reformelor în 

sectorul 

justiției 

 

Realizat 

Proiectul legii pentru modificarea și 

completarea unor acte legislative a 

fost elaborat și aprobat prin HG nr. 

951 din 07.11.2017 și remis Curții 

Constituționale pentru aviz prin 

scrisoarea nr. 31-13-8603 din 

15.11.2017.Curtea Constituțională s-

a expus prin avizul nr. PCC-01/671 

din 23.11.2017. 

Prin scrisoarea nr. 03/14402 din 

27.12.2017, proiectul a fost expediat 

pentru expertizare către Comisia 

Europeană pentru Democrație prin 

Drept (Comisia de la Veneția). 

http://www.justice.gov.md/public/fil

es/transparenta_in_procesul_decizio

nal/coordonare/2017/decembrie/201

6.03.29_proiect_CSM_Constitutie_r

o.pdf 

9 Modificarea 

cadrului 

normativ în 

vederea 

implementării 

1.Elaborarea unui 

studiu privind 

criteriteriile de 

calitate a deciziilor 

instanţelor de 

Agenția 

de 

administra

re a 

instanțelor 

Trimestr

ul II, 

2017 

Analiza 

efectuată, 

propuneri 

formulate 

PLANUL de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

Nerealizat 

În scopul realizării acțiunii  au fost 

întreprinse următoarele activități: 

- prin scrisoarea nr. 01/7300 din 

06.07.2017 s- a solicitat asistența 
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criteriilor de 

calitate și 

responsabilitate 

a deciziilor 

instanțelor de 

judecată 

judecată judecătore

ști 

 

(Aprobat prin 

HG nr. 890 

din 20  iulie 

2016) 

Delegației Uniunii Europene în 

Republica Moldova pentru 

implementarea acțiunii (contractarea 

unor experți/consultanți).  

- prin scrisorile nr. 01/12544 din 

13.11.2017 şi 01/12651 din 

15.11.2017, AAIJ a solicitat repetat 

Oficiului Consiliului Europei în 

Republica Moldova şi Delegaţiei 

Uniunii Europene în Republica 

Moldova suport în vederea 

contractării unor experţi/consultanţi. 

Nu a fost recepționat niciun răspuns. 

Astfel, se propune spre extindere 

pentru trimestrul IV al anului 2018. 

  2. Elaborarea după 

caz a proiectului de 

modificare a 

cadrului normativ 

Direcția 

elaborare 

acte 

normative 

Trimestr

ul IV, 

2017 

Proiect 

elaborat şi 

aprobat 

PLANUL de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(Aprobat prin 

HG nr. 890 

din 20  iulie 

2016) 

Nerealizat 

După elaborarea studiului și în 

eventualitatea identificării unor 

carențe sau lacune de ordin legistativ, 

va fi elaborate proiectul de lege. 

 

10 Asigurarea 

creării cadrului 

normativ 

coerent  

 

Efectuarea 

expertizei juridice 

a proiectelor de 

acte normative 

Direcția 

avizare 

acte 

normative 

Trimestr

ial  

Numărul 

expertizelor 

realizate în 

raport cu 

numărul 

solicitărilor 

 Realizat  

Pe parcursul perioadei ianuarie-

decembrie 2017 s-a  a efectuat 

expertiză juridică la 1476 (100%) 

proiecte de acte normative 

interinstituționale și acte normative 

departamentale. 

11 Monitorizarea 

implementării 

reformei 

Institutului 

Național al 

Justiției 

(1.3.1.p.6) 

Identificarea unui 

expert pentru 

efectuarea 

monitorizării și 

publicarea 

raportului 

Direcția 

analiză, 

monitoriza

re și 

evaluare 

Trimestr

ul IV, 

2017 

1.Monitorizar

e efectuată; 

2.Raport de 

monitorizare 

întocmit și 

difuzat 

Hotărîrea 

Parlamentului 

nr. 259 din 

08.12.2016 cu 

privire la 

asigurarea 

Nerealizat 

A fost elaborată lista de priorități care 

conține această acțiune și remisă 

comunității partenerilor de 

dezvoltare. 

Se propune includerea includerea 

acțiunii în noul document de politici 
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continuității 

reformelor în 

sectorul 

justiției 

pentru continuarea reformei 

sectorului justiției cu modificarea 

instituției responsabile.  

12 Monitorizarea 

implementării 

modificărilor în 

cadrul normativ  

privind 

revizuirea 

competenţelor 

procuraturii 

(2.2.4 p.2) 

Identificarea unui 

expert pentru 

efectuarea 

monitorizării și 

publicarea 

raportului 

Cabinetul 

Ministrulu

i 

Trimestr

ul IV, 

2017 

1.Monitorizar

e efectuată; 

2.Raport de 

monitorizare 

întocmit și 

distribuit 

Hotărîrea 

Parlamentului 

nr. 259 din 

08.12.2016 cu 

privire la 

asigurarea 

continuității 

reformelor în 

sectorul 

justiției 

Realizat 

În scopul implementării Legii nr. 3 

din 25.02.2016 cu privire la 

Procuratură, Procuratura Generală și 

Consiliul Superior al Procurorilor au 

întreprins un șir de activități, care pot 

fi vizualizate pe pagina web a MJ: 
http://justice.gov.md/public/files/file/reform

a_sectorul_justitiei/rapoarte/2017/Raport_Pi

lon_2_2017_FINAL.pdf . 

Totodată, monitorizarea a fost 

efectuată și plasată pe pagina oficială 

a Procuraturii Generale:  
http://www.procuratura.md/file/2017-03-

20_RAPORT%20demilitarizarea%20Procur

aturii%202017.pdf . 

13 

Atragerea 

experților în 

elaborarea de 

documente și 

politici, 

emiterea de 

expertize pentru 

proiecte de legi 

și initiative 

Identificarea 

experților în scopul 

elaborării 

politicilor 

Cabinetul 

Ministrulu

i 

Trimestr

ul II-IV, 

2017 

Nr. de experți 

angajați 

 

Realizat  

Pe perioada anului 2017 Ministerul 

Justiției a fost asistat de 52 de experți 

precum: 

Consiliul Europei (CoE) –3 experți; 

Delegația UE (EUDEL) –5 experți; 

Parlamentul European – 2 experți; 

Banca Mondială (WB) –5 experți; 

Agenția Statelor Unite pentru 

Dezvoltare Internațională (USAID) – 

3 experți; 

Fondul Internațional pentru Urgențe 

ale Copiilor al Națiunilor Unite 

(UNICEF) –3 experți; 

Pricewaterhouse (PwC) –3 experți; 

Proiectul Sporirii Eficienței, 

Responsabilității și Transparenței 

Instanțelor Judecătorești din 

http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/rapoarte/2017/Raport_Pilon_2_2017_FINAL.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/rapoarte/2017/Raport_Pilon_2_2017_FINAL.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/rapoarte/2017/Raport_Pilon_2_2017_FINAL.pdf
http://www.procuratura.md/file/2017-03-20_RAPORT%20demilitarizarea%20Procuraturii%202017.pdf
http://www.procuratura.md/file/2017-03-20_RAPORT%20demilitarizarea%20Procuraturii%202017.pdf
http://www.procuratura.md/file/2017-03-20_RAPORT%20demilitarizarea%20Procuraturii%202017.pdf
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Moldova (ATRECO) –3 experți; 

Misiunea Norvegiană de Experți 

pentru Promovarea Supremației Legii 

în Moldova (NORLAM) –5 experți; 

Centre for Effective Dispute 

Resolution (CEDR) – 5 experți; 

United Nations Office on Drugs and 

Crime (UNODC) – 2 experți; 

Inițiativa pozitivă – 1 expert; 

Proiectul UE de asistență tehnică - 

Privind asistența pentru dezvoltarea 

sistemelor de executare, reabilitare și 

probațiune (EUTAP 4) –5 experți; 

 Programul Comun al Uniunii 

Europene și al Consiliului Europei 

„Controlul corupției prin aplicarea 

legii și prevenire” (CLEP) – 1 expert. 

14 Monitorizarea 

implementării 

modificărilor 

cadrului 

normativ în  

partea ce ţine de 

demilitarizarea 

instituţiei 

procuraturii 

(2.2.8.p. 3) 

Identificarea unui 

expert pentru 

efectuarea 

monitorizării și 

publicarea 

raportului 

Cabinetul 

Ministrulu

i  

Trimestr

ul IV, 

2017 

1.Monitorizar

e efectuată; 

2.Raport de 

monitorizare 

întocmit și 

distribuit 

Hotărîrea 

Parlamentului 

nr. 259 din 

08.12.2016 cu 

privire la 

asigurarea 

continuității 

reformelor în 

sectorul 

justiției 

Realizat 

Monitorizarea a fost efectuată și 

elaborat Raportul privind 

implementarea modificărilor 

cadrului normativ în partea ce ține de 

demilitarizarea instituției 

procuraturii, care este plasat pe 

pagina web a Procuraturii Generale:  
http://www.procuratura.md/file/2017-03-

20_RAPORT%20demilitarizarea%20Procur

aturii%202017.pdf 

15 Analiza 

implementării 

noului sistem 

informaţional şi 

elaborarea 

propunerilor de 

perfecţionare a 

acestuia (2.4.1 

p.4) 

Elaborarea 

raportului de 

monitorizare  

Centrul de 

informații 

juridice 

 

Trimest

ul IV, 

2017 

Raport privind 

implementare

a sistemului 

întocmit și 

difuzat 

Hotărîrea 

Parlamentului 

nr. 259 din 

08.12.2016 cu 

privire la 

asigurarea 

continuității 

reformelor în 

sectorul 

În curs de realizare 

Au fost organizate ședințe cu 

reprezentanții IGP mun. Chișinău în 

scopul implementării și lansării 

sistemului e-rețineri. 

La data de 15 decembrie 2017 a fost 

încheiat contractul nr. 151, cu referire 

la efectuarea ″Studiului de evaluarea 

necesităților de dezvoltare a noilor 

module și funcționalități a SIA e-

https://www.unodc.org/
https://www.unodc.org/
http://www.procuratura.md/file/2017-03-20_RAPORT%20demilitarizarea%20Procuraturii%202017.pdf
http://www.procuratura.md/file/2017-03-20_RAPORT%20demilitarizarea%20Procuraturii%202017.pdf
http://www.procuratura.md/file/2017-03-20_RAPORT%20demilitarizarea%20Procuraturii%202017.pdf
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justiției Rețineri″.  

Studiul urmează a fi prezentat la 

începutul anului 2018. 

16 

Organizarea 

întrunirilor 

periodice cu 

societatea civilă 

 Cabinetul 

Ministrulu

i 

Trimestr

ul II-IV, 

2017 

Nr. 

întrunirilor 

petrecute 

 

Realizat  

Pe perioada anului 2017 au fost 

efectuate:  

- 14 ieșiri în teritoriu (inclusiv cu 

participarea ministrului) în diverse 

localități: Nisporeni, Cantemir, 

Basarabeasca, Glodeni, Leova, 

Râșcani, Șoldonăști, Taraclia, 

Strășeni, Rezina. 

Scopul vizitelor în teritoriu a fost 

audiența cetățenilor și identificarea 

problemelor majore cu care se 

confruntă aceștia în vederea 

diminuării lor. 

17 Simplificarea 

procesului civil 

Elaborarea 

proiectului de Lege 

pentru modificarea 

și completarea 

unor acte 

legislative (Codul 

de procedură 

civilă, Codul 

familiei, Codul de 

Executare)  

Direcția 

elaborare 

acte 

normative 

Trimestr

ul IV, 

2017 

Proiect 

elaborat și 

remis 

Guvernului 

 Realizat 

Proiectul de Lege pentru modificarea 

și completarea unor acte legislative a 

fost aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 958 din 7.11.2017și 

adoptat în I lectură la 07.12.17 
http://www.parlament.md/ProcesulLegislati

v/Proiectedeactelegislative/tabid/61/Legislat

ivId/3971/language/ro-RO/Default.aspx 

18 Revizuirea 

legislației civile 

în scopul 

determinării 

clare a statutului 

juridic al 

participanților la 

circuitul 

civil,dezvoltare

a 

reglementărilor 

Proiectul legii 

pentru modificarea 

și completarea 

Codului Civil a 

RM nr. 1107-XV 

din 6 iunie 2002 

Direcția 

elaborare 

acte 

normative 

Trimestr

ul IV, 

2017 

Proiect 

elaborat și 

remis 

Guvernului 

 Realizat 

Proiectul legii privind modernizarea 

Codului civil și modificarea și 

completarea unor acte legislative a 

fost expediat spre examinare 

Guvernului prin scrisoarea nr. 

03/12781 din 20.11.2017. 
http://www.justice.gov.md/public/files/trans

parenta_in_procesul_decizional/coordonare/

2017/noiembrie/PLconex_20_11.pdf. 

  

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3971/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3971/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3971/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/2017/noiembrie/PLconex_20_11.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/2017/noiembrie/PLconex_20_11.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/2017/noiembrie/PLconex_20_11.pdf
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privind 

obligaţiile 

contractuale, 

raporturile 

patrimoniale şi 

personale 

nepatrimoniale 

etc. 

19 Simplificarea 

procedurii 

contravențional

e și instituirea 

răspunderii 

contravențional

e pentru faptele 

care prezintă 

pericol social 

mai redus ca 

infracțiunile dar 

care atentează la 

valorile sociale 

ocrotite de lege. 

Elaborarea 

proiectului Legii 

pentru modificarea 

și completarea 

Codului 

Contravențional  al 

RM nr. 218-XVI 

din 24 octombrie 

2008 

Direcția 

elaborare 

acte 

normative 

Trimestr

ul IV, 

2017 

Proiect 

elaborat și 

remis 

Guvernului 

 Realizat 

Proiectul Legii privind modificarea și 

completarea unor acte legislative 

(reducerea presiunii organelor de 

forță asupra mediului de afaceri) 

prevede completarea Codului 

contravențional cu capitolul VI1 – 

„Proceduri simplificate de constatare 

și examinare a contravenției”, precum 

și propune completarea legii 

contravenționale cu noi fapte, 

săvîrșirea cărora atrag răspunderea 

contravențională. 

Proiectul a fost expediat spre 

examinare Guvernului prin scrisoarea 

nr. 03/14128 din 20.12.2017 

http://www.justice.gov.md/public/fil

es/transparenta_in_procesul_decizio

nal/coordonare/2017/decembrie/PL2

01217.pdf 

20 Simplificarea 

procedurii 

penale  

Elaborarea 

proiectului Legii 

pentru modificarea 

și completarea 

Codului de 

procedură penală  

al RM nr. 122 din 

14 martie 2003 

Direcția 

elaborare 

acte 

normative 

Trimestr

ul IV, 

2017 

Proiect 

elaborat și 

remis 

Guvernului 

 În curs de realizare  

Grupul de lucru responabil de 

elaborarea amendamentelor la Codul 

de procedură penală în scopul 

simplificării procesului penal 

(constituit din reprezentanți ai 

sistemului judecătoresc, organelor 

procuraturii, Uniunii Avocaților, 

mediului academic și Ministerului 

Justiției) s-a întrunit în mai multe 

http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/2017/decembrie/PL201217.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/2017/decembrie/PL201217.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/2017/decembrie/PL201217.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/2017/decembrie/PL201217.pdf
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ședințe de lucru în care a fost discutat 

conceptul proiectului, dar și unele 

prevederi concrete din CPP, care 

necesită intervenții de ordin 

legislativ. 

Cu suportul IRZ Moldova a fost 

contractat un expert german care a 

formulat mai multe propunei de 

modificare a CPP. La începutul lunii 

decembrie expertul a prezentat 

conceptul și modificările propuse 

pentru simplificarea procedurii 

penale. 

Proiectul de modificare a legii 

urmează a fi elaborat în anul 2018. 

21 Diminuarea 

duratei 

proceselor, prin 

simplificarea 

procedurilor în 

cazul unor tipuri 

de acţiuni civile, 

inclusiv 

reducerea 

numărului de 

trepte de 

contestare a 

hotărîrilor 

judecătoreşti. 

Elaborarea 

proiectului legii 

pentru modificarea 

Codului de 

procedură civilă nr. 

225 din 30.05.2003 

 

Direcția 

elaborare 

acte 

normative 

Trimestr

ul I, 

2017 

Proiect 

elaborat și 

remis 

Guvernului 

PLANUL de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(Aprobat prin 

HG nr. 890 

din 20  iulie 

2016) 

Realizat  

Proiectul legii pentru modificarea și 

completarea unor acte legislative a 

fost elaborat și aprobat prin HG nr. 

958 din 07.11.2017, adoptat în lectura 

I la data de 07.12.2017. 

  

 

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

1 Elaborarea şi 

asigurarea 

realizării 

Planului de 

acţiuni în 

domeniul 

drepturilor 

omului pe anii 

1.Elaborarea 

Planului de acţiuni 

în domeniul 

drepturilor omului 

pe anii 2017-2021 

în baza 

recomandărilor 

formulate pentru 

Direcția 

analiză, 

monitoriz

are și 

evaluare 

a 

politicilor 

Trimestru

l II, 2017 

Plan elaborat, 

consultat 

public şi 

avizat  

PLANUL de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(Aprobat prin 

HG nr. 890 

Realizat 

Proiectul Planului național de acțiuni 

în domeniul drepturilor omului pe 

anii 2018-2022 (PNADO III) a fost 

elaborat și aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1018 din 28.11.2017 

(Monitor Oficial nr. 421-427 din 

01.12.2017, art. 1139). 
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2016-2019. 

Asigurarea 

implementării 

recomandărilor 

formulate 

pentru 

Republica 

Moldova în 

cadrul 

Mecanismului 

de Evaluare 

Periodică 

Universală a 

Drepturilor 

Omului 

Republica 

Moldova în cadrul 

Mecanismului de 

Evaluare Periodică 

Universală a 

Drepturilor 

Omului 

din 20  iulie 

2016) 

Înregistrat în Parlament cu nr. 366 din 

1.12.17. 

La moment se examinează în 

comisiile permanente ale 

Parlamentului. 

 

  2.Asigurarea 

realizării Planului 

de acţiuni în 

domeniul 

drepturilor omului 

pe anii 2016-2019 

prin elaborarea 

rapoartelor de 

progres 

Direcția 

analiză, 

monitoriz

are și 

evaluare 

a 

politicilor 

Semestria

l  

Rapoarte 

elaborate şi 

publicate 

PLANUL de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(Aprobat prin 

HG nr. 890 

din 20  iulie 

2016) 

- 

Acțiunea urmează a fi realizată după 

aprobarea Planului național de acțiuni 

în domeniul drepturilor omului pe 

anii 2018-2022 (PNADO III) de către 

Parlamentul R. Moldova. 
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2 Consolidarea 

cadrului 

normativ ce 

reglementează 

activitatea şi 

competenţele 

Consiliului 

pentru 

prevenirea şi 

eliminarea 

discriminării şi 

asigurarea 

egalităţii 

Analiza 

propunerilor 

parvenite de la 

părţile interesate şi 

elaborarea, după 

caz, a proiectului 

de act normativ 

Direcția 

elaborare 

acte 

normativ

e 

Trimestru

l II, 2017 

Proiect 

elaborat, după 

caz 

PLANUL de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(Aprobat prin 

HG nr. 890 

din 20  iulie 

2016) 

În curs de realizare 

În adresa Consiliului au fost 

expediate patru scrisori prin care s-au 

solicitat propuneri pentru 

modificarea cadrului normativ 

privind nediscriminarea și asigurarea 

egalității, ultima fiind  din 13 

octombrie 2017 nr. 03/11424. 

În baza evaluărilor, Legii 

nr.121/2012 și Legii nr. 298/2013, 

realizate de experții contractați de 

Consiliul Europei și a propunerilor 

formulate de Consiliu a fost elaborat 

proiectul Legii pentru modificarea și 

completarea unor acte legislative. 

Proiectul a fost remis spre avizare 

instituțiilor interesate prin scrisoarea 

nr. 03/12924 din 22 noiembrie 2017. 

http://www.justice.gov.md/public/fil

es/transparenta_in_procesul_decizio

nal/coordonare/2017/octombrie/PL_

PD_221117.pdf 

La data de 4 decembrie 2017 a fost 

organizată ședința de lucru cu 

participarea reprezentanților 

Consiliului și altor parteneri de 

dezvoltare în cadrul căreia au fost 

abordate problemele cu care se 

confruntă Consiliul în activitatea sa, 

precum și unele solicitări de 

modificare a cadrului normativ 

relevant. S-a convenit ca la 

definitivarea proiectului în baza 

avizelor parvenite să participle și 

reprezentanții Consiliului.  

3 Consolidarea 

mecanismului 

de compensare a 

Elaborarea 

proiectului de 

modificare şi 

Direcția 

elaborare 

acte 

Trimestru

l II, 2017 

Proiect 

elaborat și 

PLANUL de 

acţiuni al 

Guvernului 

Nerealizat  

Prin scrisoarea nr. 03/11386 din 12 

octombrie 2017 au fost solicitate 

http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/2017/octombrie/PL_PD_221117.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/2017/octombrie/PL_PD_221117.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/2017/octombrie/PL_PD_221117.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/2017/octombrie/PL_PD_221117.pdf
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prejudiciilor în 

caz de eroare 

judiciară în 

cauze penale şi 

revizuirea 

legislaţiei 

privitor la 

compensarea 

prejudiciilor 

cauzate prin 

erori judiciare 

de către 

organele de 

drept 

completare a 

cadrului normativ 

normativ

e 

remis 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(Aprobat prin 

HG nr. 890 

din 20  iulie 

2016) 

propuneri de la instituțiile interesate. 

Au fost recepționate propuneri de la 

Ministerul Finanțelor, Procuratura 

Generală, Curtea de Apel Chișinău, 

Curtea de Apel Bălți, Ministerul 

Afacerilor Interne, Judecătoria 

Hîncești,  Judecătoria Comrat. 

Acțiunea urmează a fi transferată 

pentru anul 2018. 

4 Dezvoltarea 

mecanismului 

privind 

repararea de 

către stat a 

prejudiciului 

cauzat prin 

încălcarea 

dreptului la 

judecarea în 

termen 

rezonabil a 

cauzei sau a 

dreptului la 

executarea în 

termen 

rezonabil a 

hotărârii 

judecătoreşti 

Elaborarea 

proiectului de 

modificare şi 

completare a 

cadrului normativ 

Direcția 

elaborare 

acte 

normativ

e 

Trimestru

l II, 2017 

Proiect 

elaborat și 

remis 

Guvernului 

Hotărîrea 

Curții 

Constituțional

e nr. 32 din 17 

noiembrie 

2016 privind 

excepţia de 

neconstituţion

alitate a unor 

prevederi 

referitoare la 

executarea 

creanțelor 

împotriva 

statului 

Realizat  

A fost elaborat proiectul legii pentru 

modificarea și completarea unor acte 

legislative, care a fost adoptat prin 

Legea nr. 212 din 20 octombrie 2017. 

http://www.parlament.md/ProcesulL

egislativ/Proiectedeactelegislative/ta

bid/61/LegislativId/3886/language/ro

-RO/Default.aspx 

Președintele Republicii Moldova nu a 

promulgat legea, Parlamentul fiind 

notificat prin scrisoarea nr. 2145 din 

16 noiembrie 2017. 

5 Asigurarea 

dreptului de 

contestare şi 

recurs a 

deciziilor 

Publicarea 

statisticilor privind 

soluţionarea 

cauzelor 

comerciale 

Agenția 

de 

administr

are a 

instanțelo

Trimestri

al 

 

Număr de 

rapoarte 

statistice 

publicate 

Foaia de 

parcurs pentru 

ameliorarea c

ompetitivităţii 

Republicii 

Realizat 

Pe parcursul anului 2017 au fost 

elaborate 4 rapoarte privind 

soluţionarea cauzelor comerciale, 1- 

pentru anul 2016 și 3 pentru anul 

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3886/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3886/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3886/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3886/language/ro-RO/Default.aspx
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vamale conform 

celor mai bune 

practice 

europene 

r 

judecător

ești 

 

Moldova 

(aprobat prin 

HG nr. 4 din 

14.01.2014) 

Matricea de 

politici  pentru 

ameliorarea 

competitivități

i Republicii 

Moldova 

2017. Rapoartele generalizate au fost 

publicate pe site-ul Ministerului 

Justiţiei și pot fi vizualizate accesînd 

următoarele  linkuri: 

 

http://www.justice.gov.md/pageview

.php?l=ro&idc=56&id=2894 

 

http://www.justice.gov.md/pageview

.php?l=ro&idc=56&id=3489 

 

6 Elaborarea 

cadrului legal 

privind 

procedurile de 

cercetare şi de 

soluţionare a 

cauzelor 

copiilor aflaţi în 

conflict cu legea 

sub vîrsta 

răspunderii 

penale, inclusiv 

privind 

aplicarea unor 

măsuri cu 

caracter 

educaţional, 

conform 

standardelor 

europene şi 

internaţionale 

privind protecţia 

copilului 

Elaborarea 

proiectului de lege 

Direcția 

elaborare 

acte 

normativ

e 

Trimestru

l IV, 

2017 

Proiect 

elaborat și 

remis 

Guvernului 

Acordul de 

Asociere RM 

– UE pentru 

anii 2017 – 

2019 

În curs de realizare 

Proiectul legii privind măsurile și 

serviciile destinate copiilor cu 

comportament deviant  a fost remis la 

avizare prin scrisoarea nr. 03/12734 

din 17 noiembrie 2017. 

http://www.justice.gov.md/public/fil

es/transparenta_in_procesul_decizio

nal/coordonare/2017/octombrie/PL2

0112017.pdf 

Din considerentul că la etapa avizării 

și consultării publice au parvenit mai 

multe opinii critice la conceptul și 

prevederile proiectului, la data de 4 

ianuarie 2018 a fost convocată o 

ședință de lucru pentru discutarea și 

definitivarea, pe principii reciproc 

acceptabile, a proiectului de lege. 

7 Monitorizarea 

impactului 

reglementărilor 

actuale în 

Asigurarea 

elaborării 

raportului de 

monitorizare și 

Direcția 

Agent 

Guverna

mental 

Trimestru

l IV, 

2017 

1. 

Monitorizare 

desfăşurată;  

Hotărîrea 

Parlamentului 

nr. 259 din 

08.12.2016 cu 

În curs de realizare 

Proiectul Raportului pentru anul 2017 

cu privire la măsurile întreprinse în 

vederea executării hotărîrilor și a 

http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=56&id=2894
http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=56&id=2894
http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=56&id=3489
http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=56&id=3489
http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/2017/octombrie/PL20112017.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/2017/octombrie/PL20112017.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/2017/octombrie/PL20112017.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/2017/octombrie/PL20112017.pdf


20 
 

domeniul 

executării 

hotărârilor 

judecătoreşti, 

inclusiv a 

hotărârilor 

CEDO 

(3.3.1.p.1) 

formularea 

recomandărilor  

2. Raport de 

monitorizare 

întocmit şi 

difuzat 

privire la 

asigurarea 

continuității 

reformelor în 

sectorul 

justiției 

deciziilor Curții Europene este în 

proces de elaborare. Acesta urmează 

a fi prezentat Guvernului pentru 

aprobare pînă la data de 15 martie 

2018. 

8 Reglementarea 

duratei 

dispunerii 

măsurii 

eliberării 

provizorii sub 

control judiciar 

în conformitate 

cu Hotărîrea 

Curții 

Constituționale 

nr. 17 din 

19.05.2016 

Elaborarea 

proiectului de lege 

pentru midificarea 

și completarea 

Codului de 

procedură penală 

nr. 122 din 

14.03.2003 

Direcția 

elaborare 

acte 

normativ

e 

Trimestru

l III, 

2017 

Proiect 

elaborat și 

remis 

Guvernului 

 În curs de realizare 

A fost elaborat proiectul de lege și 

remis spre expertiza anticorupție la 

CNA prin scrisoarea nr. 03/12662 din 

16.11.2017. 

La moment proiectul se definitivează 

în baza raportului de expertiză 

anticorupție nr. 06/2-7065 din 

06.12.2017. 

 

9 Crearea 

mecanismului 

de compensare 

financiară de 

către stat a 

prejudiciului 

cauzat 

victimilor 

infracţiunilor  

Elaborarea 

Hotărîrii 

Guvernului cu 

privire la aprobarea 

Regulamentului de 

activitate a 

Comisiei 

Interdepartamental

e pentru 

compensarea 

financiară de către 

stat a prejudiciului 

cauzat prin 

infracțiune 

Direcția 

elaborare 

acte 

normativ

e 

Semestru

l I 2017 

Proiect 

elaborat și 

remis 

Guvernului 

 Realizat  

Proiectul de hotărâre a fost elaborat și 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

965 din 14.11.2017. 

http://lex.justice.md/index.php?actio

n=view&view=doc&lang=1&id=372

535 

 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=372535
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=372535
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=372535
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10 Asigurarea și 

promovarea 

drepturilor la 

libera asociere 

Elaborarea 

proiectului Legiicu 

privire la 

organizaţiile 

necomerciale 

Direcția 

elaborare 

acte 

normativ

e 

Trimestru

l II   2017 

Proiect 

elaborat și 

remis 

Guvernului 

Planul 

naţional de 

acţiuni pentru 

implementare

a Acordului de 

Asociere 

Republica 

Moldova – 

Uniunea 

Europeană în 

perioada 2017 

– 2019 

 

Nerealizat/desuetă 
Proiectul a fost elaborat de Grupul de 

lucru, constituit din reprezentanții 

Ministerului Justiției și organizațiilor 

necomerciale.  La data de 14 

septembrie 2016 au fost organizate 

dezbateri publice. Ulterior proiectul a 

fost definitivat în baza propunerilor 

parvenite.  

Varianta definitivată nu a fost 

susținută de actorii societății civile, 

ne ajungîndu-se la un compromis, 

grupul de lucru a fost dizolvat, iar 

promovarea proiectului a fost sistată. 

Obiectivul strategic nr. 3: Consolidarea capacităţilor sistemului judecătoresc 

1 Modernizarea 

statisticii 

judiciare prin 

dezvoltarea unui 

sistem 

informaţional de 

colectare, 

analiză şi 

raportare a 

datelor, precum 

şi stabilirea unor 

indicatori de 

calitate 

1.Analiza în 

dinamică a datelor 

statistice privind 

judecarea cauzelor 

penale, civile, 

economice, 

contravenţionale 

Agenția 

de 

administr

are a 

instanțelo

r 

judecător

ești 

 

Trimestru

l I, III, 

2017 

 

Rapoarte 

elaborate şi 

publicate 

PLANUL de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(Aprobat prin 

HG nr. 890 

din 20  iulie 

2016) 

Realizat 

Pentru anul 2017 au fost elaborate 4 

rapoarte cu privire la judecarea 

cauzelor penale, civile, economice, şi 

contravenţionale (1- pentru anul  

2016 și 3 pentru anul 2017). 

Rapoartele generalizate pot fi 

accesate la următoarele  linkuri: 

http://www.justice.gov.md/pageview

.php?l=ro&idc=56&id=2894 

 

http://www.justice.gov.md/pageview

.php?l=ro&idc=56&id=3489 

  2.Elaborarea 

rapoartelor privind 

numărul de 

condamnări pe 

actele de corupţie 

Agenția 

de 

administr

are a 

instanțelo

r 

judecător

ești 

 

Trimestri

al 

Rapoarte 

elaborate şi 

publicate 

PLANUL de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(Aprobat prin 

HG nr. 890 

din 20  iulie 

2016) 

Realizat 

Datele au fost colectate și elaborate 4 

rapoarte cu privire la dosarele  

examinate privind condamnările pe 

actele de corupţie (1- pentru anul 

2016 și 3 pentru anul 2017). 

Datele obţinute au fost generalizate, 

rapoartele au fost elaborate şi 

publicate  pe site -ul Ministerului 

Justiţiei:  

http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=56&id=2894
http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=56&id=2894
http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=56&id=3489
http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=56&id=3489
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http://justice.gov.md/public/files/file

/Sistemul%20Judiciar/Studii%20si%

20Analize/2017/31/4RS_cauze_pena

le_lupta_cu_coruptia_pentru_12_lun

i_2016.xlsx 

 

http://www.justice.gov.md/public/fil

es/file/Sistemul%20Judiciar/Studii%

20si%20Analize/2017/20/10.pdf 

  3.Elaborarea 

raportului privind 

minorii care intră 

în conflict cu 

justiţia 

Agenția 

de 

administr

are a 

instanțelo

r 

judecător

ești 

 

Trimestru

l I, 2017 

Raport 

elaborat şi 

publicat 

PLANUL de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(Aprobat prin 

HG nr. 890 

din 20  iulie 

2016) 

Realizat 

Din instanţele de judecată au fost 

colectate  datele privind minorii care 

intră în conflict cu justiţia, raportul 

este publicat pe site-ul Ministerului 

Justiţiei: 

http://www.justice.gov.md/pageview

.php?l=ro&idc=56&id=2894. 

2 Perfecţionarea 

mecanismului 

de publicare a 

hotărîrilor 

judecătoreşti şi 

extinderea 

accesului public 

la dosare, cu 

respectarea 

dreptului la 

protecţia datelor 

cu caracter 

personal 

1.Monitorizarea 

procesului de 

publicare a 

hotărîrilor şi 

elaborarea 

raportului privind 

rezultatele 

înregistrate 

Agenția 

de 

administr

are a 

instanțelo

r 

judecător

ești 

 

Trimestru

l I, 2017 

Raport 

elaborat şi 

publicat pe 

Portalul 

instanţelor de 

judecată 

PLANUL de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(Aprobat prin 

HG nr. 890 

din 20  iulie 

2016) 

Realizat 

Raportul a fost elaborat și publicat pe 

pagina web a Agenției: 

aaij.justice.md la rubrica ”rapoarte 

generale”. Acesta, poate fi vizualizat 

la linkul: 
http://aaij.justice.md/ro/rapoarte/rapoart

e-generale. 

  

 

  2.Dezvoltarea 

portalului 

instanţelor de 

judecată 

Agenția 

de 

administr

are a 

instanțelo

r 

Trimestru

l II, 2017 

Raport 

privind 

îmbunătăţirile 

operate 

publicat pe 

portalul 

instanţelor 

PLANUL de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(Aprobat prin 

HG nr. 890 

Realizat  

Raportul a fost elaborat și plasat pe 

pagina web a Agenției 

aaij.justice.md. 

Acesta, poate fi vizualizat la 

următorul link: 

http://justice.gov.md/public/files/file/Sistemul%20Judiciar/Studii%20si%20Analize/2017/31/4RS_cauze_penale_lupta_cu_coruptia_pentru_12_luni_2016.xlsx
http://justice.gov.md/public/files/file/Sistemul%20Judiciar/Studii%20si%20Analize/2017/31/4RS_cauze_penale_lupta_cu_coruptia_pentru_12_luni_2016.xlsx
http://justice.gov.md/public/files/file/Sistemul%20Judiciar/Studii%20si%20Analize/2017/31/4RS_cauze_penale_lupta_cu_coruptia_pentru_12_luni_2016.xlsx
http://justice.gov.md/public/files/file/Sistemul%20Judiciar/Studii%20si%20Analize/2017/31/4RS_cauze_penale_lupta_cu_coruptia_pentru_12_luni_2016.xlsx
http://justice.gov.md/public/files/file/Sistemul%20Judiciar/Studii%20si%20Analize/2017/31/4RS_cauze_penale_lupta_cu_coruptia_pentru_12_luni_2016.xlsx
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Sistemul%20Judiciar/Studii%20si%20Analize/2017/20/10.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Sistemul%20Judiciar/Studii%20si%20Analize/2017/20/10.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Sistemul%20Judiciar/Studii%20si%20Analize/2017/20/10.pdf
http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=56&id=2894
http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=56&id=2894
http://aaij.justice.md/ro/rapoarte/rapoarte-generale
http://aaij.justice.md/ro/rapoarte/rapoarte-generale
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judecător

ești 

 

naţionale de 

judecată 

din 20  iulie 

2016) 

http://aaij.justice.md/ro/rapoarte/rapoart

e-generale. 

 

 

3 Reamplasarea 

instanțelor 

judecătorești și 

optimizarea 

numărului de 

judecători 

(1.1.1.p.3) 

Implementarea 

“Planului de 

construire a 

clădirilor noi și/sau 

de renovare a 

clădirilor existente, 

necesare pentru 

buna funcționare a 

instanțelor 

judecătorești” 

pentru anul 2017  

Agenția 

de 

administr

are a 

instanțelo

r 

judecător

ești 

 

Trimestru

l IV, 

2017 

Numărul de 

acțiuni 

realizate în 

raport cu cele 

planificate  

Hotărîrea 

Parlamentului 

nr. 259 din 

08.12.2016 cu 

privire la 

asigurarea 

continuității 

reformelor în 

sectorul 

justiției 

În curs de realizare 

Pentru anul de referință au fost 

planificate 7 acțiuni dintre care 5 au 

fost realizate,după cum urmează: 

- Planul de construire a clădirilor noi 

şi/sau de renovare a clădirilor 

existente a fost aprobat prin Hotărîrea 

Parlamentului nr. 21 din  03.03.2017; 

-Au fost identificate terenuri pentru 

Judecătoriile Hîncești, Edineț, 

Căușeni, Cahul; 

- Prin Ordinul ministrului justiției 

nr.1136 din 20 decembrie 2017 a fost 

aprobat ”Proiectul cerințelor standard 

a unei instanțe de judecată pentru 

Republica Moldova”; 

- A fost transmisă în gestiunea MJ 

construcția amplasată în mun. 

Chișinău, sect. Buiucani bd. Ștefan 

cel Mare și Șfînt, 162, pentru 

realizarea Planului în ce privește 

reamplasarea Judecătoriei Chișinău; 

- A fost creat Grupul de lucru pentru 

monitorizarea implementării Planului 

de construcție prin ordinul 

ministrului nr. 1160 din 29.12.2017; 

Două acțiuni sunt în curs de 

realizare: 

Urmează a fi promovate proiectele 

Hotărârilor de Guvern privind 

transmiterea imobilelor in gestiunea 

Ministerului Justiției; 

-  Este în proces de realizare 

identificarea terenului pentru 

http://aaij.justice.md/ro/rapoarte/rapoarte-generale
http://aaij.justice.md/ro/rapoarte/rapoarte-generale
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Judecătoria Orhei. 

4 Elaborarea 

proiectui de act 

normativ 

privind 

oportunitatea 

întocmirii 

procesului-

verbal sau  a 

stenogramei 

ședinței de  

judecată și 

corelația dintre 

acestea și  

înregistrările 

audio/video 

(1.2.2.p.7) 

 Agenția 

de 

administr

are a 

instanțelo

r 

judecător

ești 

 

Direcția 

elaborare 

acte 

normativ

e 

Trimestru

l IV, 

2017 

Proiect de act 

normativ 

elaborat și 

aprobat 

Hotărîrea 

Parlamentului 

nr. 259 din 

08.12.2016 cu 

privire la 

asigurarea 

continuității 

reformelor în 

sectorul 

justiției 

Realizat 

Proiectul de Lege pentru modificarea 

și completarea unor acte legislative a 

fost aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 958 din 7.11.2017 și 

adoptat în I lectură la 07.12.17. 

Prin proiectul Legii pentru 

modificarea și completarea unor acte 

legislative (simplificarea CPC) se 

propune simplificarea conținutului 

procesului-verbal al ședinței de 

judecată, cu oferirea unor redacții noi 

art. 273-275 din Codul de procedură 

civilă. 

5 Elaborarea 

proiectului de 

hotărâre a 

Guvernului 

privind 

transferul 

poliției 

judecătorești în 

subordinea 

Ministerului 

Justiției 

(1.1.11.p.2) 

1.Elaborarea unui 

studiu și a unui 

concept de politici 

cu privire la 

transferul poliției 

judecătorești din 

subordinea 

Ministerului 

Afacerilor Interne 

în subordinea 

Ministerului 

Justiției 

Direcția 

elaborare 

acte 

normativ

e 

Trimestru

l IV, 

2017 

Studiu 

efectuat  

 

Hotărîrea  

Parlamentului 

cu privire la 

asigurarea 

continuității 

reformelor în 

sectorul 

justiției nr. 

259 din  8 

decembrie 

2016 

Realizat 

Pe parcursul anului 2017, de către 

Expertul - Tomas Žilinskas a fost 

elaborat un Studiu de politici cu 

privire la transferul poliției 

judecătorești din subordinea 

ministerului Afacerilor Interne în 

subordinea Ministerului Justiției.  

Concluziile studiului sunt cele de a nu 

transfera Serviciul Poliției 

Judecătorești la Ministerul Justiției, 

deoarece nu este rezonabil din punct 

de vedere financiar și administrativ. 

Expertul recomandă reorganizarea 

Serviciul Poliției Judecătorești, cu 

atribuirea sarcinilor și funcțiilor 

acestuia instituțiilor existente. În 

acest sens, expertul sugerează 2 

scenarii posibile, dezvoltate în studiu. 

  2.Elaborarea după Direcția Trimestru După caz,  Nerealizat 
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caz a proiectului de 

hotărâre a 

Guvernului privind 

transferul poliției 

judecătorești în 

subordinea 

Ministerului 

Justiției 

elaborare 

acte 

normativ

e 

l IV, 

2017 

proiect 

elaborat și 

remis 

Guvernului. 

Avînd în vedere recomandările 

formulate în studiu menționat mai 

sus, proiectul hotărârii Guvernului 

privind transferul poliției 

judecătorești în subordinea 

Ministerului Justiției nu a fost 

promovat. 

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

1 Asigurarea 

cooperării 

naţionale şi 

internaţionale 

Expedierea și 

executarea 

cererilor de comisii 

rogatorii în 

domeniul spălării 

banilor, finanţării 

terorismului și al 

crimelor predicat 

Direcția 

cooperare 

juridică 

internațio

nală 

Trimestru

l II-IV, 

2017 

Numărul 

cererilor de 

comisii 

rogatorii 

expediate şi 

primite 

Strategia 

naţională de 

prevenire 

şi combatere a 

spălării 

banilor şi 

finanţării 

terorismului 

pentru anii 

2013–2017 

(aprobat prin 

Legea nr. 130 

din 

06.06.2013) 

- 

Nu a parvenit nici o cerere de comisie 

rogatorie în domeniul spălarii banilor, 

finanțării terorismului și a crimelor 

predicat. 

 

2 Promovarea 

acțiunilor în 

vederea aderării 

la Acordul 

privind 

privilegiile și 

imunitățile 

Curții Penale 

Internaționale 

(New York, 9 

septembrie 

2002) 

 Direcția 

relații 

internațio

nale  

Trimestru

l II, 2017 

Proiect de 

lege aprobat 

de Parlament 

Planul 

naţional de 

acţiuni pentru 

implementare

a 

Acordului de 

Asociere 

Republica 

Moldova – 

Uniunea 

Europeană în 

perioada 2017 

– 2019 

(aprobat prin 

HG din 

Realizat 

A fost adoptată Legea nr. 13 din 

02.03.2017 pentru aderarea R. 

Moldova la Acordul privind 

privilegiile și imunitățile Curții 

Penale Internaționale. 
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28.12.2016) 

3 Examinarea 

oportunității 

ratificării/accept

ării 

Amendamentel

or de la 

Kampala, 

Amendamentul

ui la art. 8 și 

Amendamentul

ui la art. 124 la 

Statutul Curții 

Penale 

Internaționale 

 Direcția 

relații 

internațio

nale 

Trimestru

l IV, 

2017 

Analiză 

afectuată 

Proiect 

elaborat  

 

 
În curs de realizare 

Poziția instituțională privind intenția 

aderării la Amendamentele de la 

Kampala la Statutul CPI a fost 

exprimată MAEIE prin scrisoarea nr. 

02/11516 din 17.10.2017. 

Suplimentar, (la solicitarea MAEIE) 

a fost examinată și expusă poziția la 

subiectul activării jurisdicției Curții 

Penale Internaționale în raport cu 

crimele de agresiune. La 14.12.2017, 

în cadrul Sesiunii Statelor părți la 

CPI, a fost adoptată Rezoluția ONU 

privind crima de agresiune. 

Pentru a se asigura promovarea legii 

de ratificare a Amendamentelor, se 

impune necesitatea modificării 

cadrului legal, ceea ce urmează a fi 

asigurat de comun cu DEAN. 

4 Eficientizarea 

procedurii de 

transfer a 

persoanelor 

condamnate 

din/în RM  

Susținerea și 

promovarea 

conceptului de 

"instrument e-

transfer" al 

Consiliului 

Europei 

Direcția 

cooperare 

juridică 

internațio

nală 

Pe tot 

parcursul 

anului 

Numărul 

acțiunilor 

întreprinse pe 

marginea 

solicitărilor 

Consiliului 

Europei 

 - 

Pe perioada anului 2017 nu a parvenit 

nici o solicitare din partea Conisliului 

Europei pe marginea promovarii 

conceptului de "instrumente e-

transfer" al Consiliului Europei. 

 

5 Asigurarea 

cooperării MJ și 

CCPI (Interpol) 

Implementarea și 

gestionarea 

extensiunii 

@ccpi.gov.md 

Direcția 

cooperare 

juridică 

internațio

nală 

Pe tot 

parcursul 

anului 

Numărul 

scrisorilor 

parvenite/tran

smise 

 Realizat  

Pe perioada anului 2017 au parvenit 2 

scrisori, care au fost expediate 

autorităților competente. 

 

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

1 Elaborarea 

cadrului 

legislativ 

privind 

Elaborarea 

proiectului Legii 

cu privire la 

modificarea 

Direcția 

elaborare 

acte 

normative 

Trimestru

l II, 2017 

Proiect 

elaborat și 

remis 

Guvernului 

PLANUL de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

Realizat 

Proiectul de lege a fost elaborat și 

adoptat prin  Legea nr. 48 din 30 

martie 2017 privind Agenția de 
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crearea/identifi

carea instituţiei 

responsabile de 

recuperarea şi 

administrarea 

bunurilor 

provenite din 

activităţi 

infracţionale şi 

stabilirea 

competenţelor 

acesteia, 

pentru a 

asigura 

recuperarea 

acestor bunuri 

din ţară şi de 

peste hotare, în 

special în 

cazurile 

săvîrşirii 

infracţiunilor 

de corupţie, 

conexe şi de 

îmbogăţire 

ilicită 

Codului penal și 

Codului 

contravențional 

2016-2018 

(Aprobat prin 

HG nr. 890 

din 20  iulie 

2016) 

Recuperare a Bunurilor Infracționale 

și Legea nr. 49 din 30 martie 2017 

pentru completarea unor acte 

legislative, ale căror scop a fost 

reglementarea procesului de 

recuperare şi administrare a  

bunurilor provenite din activităţi 

infracţionale. 
http://lex.justice.md/index.php?action=v

iew&view=doc&lang=1&id=370165 
http://lex.justice.md/index.php?action=v

iew&view=doc&lang=1&id=370167 
 

2 Asigurarea 

implementării 

legislației cu 

privire la 

îmbogățirea 

ilicită, 

confiscarea 

specială și 

confiscarea 

extinsă a 

bunurilor 

provenite din 

Monitorizarea 

dosarelor 

examinate de 

instanțele 

judecătorești 

privind 

infracțiunile de 

corupție, efectuată 

prin colectarea 

datelor din instanțe 

cu referire la 

numărul de cauze 

Agenția 

de 

administra

re a 

instanțelor 

judecătore

ști 

 

Trimestru

l IV,  

2017 

1.Monitorizar

e efectuată; 

2.Raport 

elaborat și 

publicat 

 În curs de realizare 

A fost elaborat demers și remis în 

instanțele de judecată. Informația 

urmeaza a fi compilată pentru întreg 

anul 2017 în trimestrul I al  anului 

2018. 

 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=370165
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=370165
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=370167
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=370167
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infracțiuni de 

corupție și 

conexe 

acestora, 

precum și 

crearea 

mecanismului 

de confiscare 

civilă 

calificate ca 

îmbogățire ilicită 

în care a fost 

aplicată 

confiscarea extinsă 

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

1 Decriminalizar

ea legislaţiei 

prin instituirea 

şi 

implementarea 

unui spectru 

extins de 

măsuri punitive 

efective 

nonprivative de 

libertate, 

diversificarea 

şi sporirea 

eficienţei 

instrumentarul

ui probaţiunii 

Elaborarea 

cadrului normativ 

în scopul 

decriminalizării 

faptelor penale și 

umanizarea 

faptelor non-

violente 

Direcția 

elaborare 

acte 

normative

Inspectora

tul 

Național 

de 

Probațiune 

Trimestru

l I, 2017 

 

 

Proiect 

aprobat 

PLANUL de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(Aprobat prin 

HG nr. 890 

din 20  iulie 

2016) 

Realizat  

Acțiunea a fost realizată prin 

următoarele acte normative: 

1. Legea nr. 163 din 20.07.17 pentru 

modificarea și completarea unor acte 

legislative (Codului penal, Codului 

de procedură penală, Codului de 

executare, Codului contravențional); 

2. Proiectul legii pentru modificarea 

și completarea Codului Penalal 

Republicii Moldova nr. 985-XV din 

18 aprilie 2002. 
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2 Monitorizarea 

implementării 

modificărilor 

ce ţin de 

liberalizarea 

politicilor 

penale prin 

utilizarea 

sancţiunilor şi 

măsurilor 

preventive 

necustodiale 

pentru anumite 

categorii de 

persoane şi 

anumite 

infracţiuni 

(pct.2.5.1.(4)) 

Contractarea unui 

expert în vederea 

monitorizării, 

publicarea 

raportului și a 

recomandărilor 

 

Inspectora

tul 

Național 

de 

Probațiune 

Trimestru

l IV, 

2017 

Expert 

contractat 

Hotărîrea 

Parlamentului 

nr. 259 din 

08.12.2016 cu 

privire la 

asigurarea 

continuității 

reformelor în 

sectorul 

justiției 

Nerealizat 

În vederea contractării unui expert 

pentru elaborarea raportului au fost 

înaintate 7 scrisori pentru solicitarea 

asistenței în vederea identificării unui 

expert. În urma scrisorilor expediate, 

au fost recepționate răspunsuri doar 

de la 3 organizații: Fundația Soros-

Moldova, Oficiul Consiliului Europei 

și Misiunea USAID, care au 

menționat, că la moment nu pot să 

acorde suport. 

Din partea IRZ, OSCE, PNUD și 

Fundația Konrad-Adenauer nu au fost 

recepționate nici un răspuns la 

solicitările expediate. 

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

1 Diminuarea 

duratei 

proceselor de 

judecată, prin 

simplificarea 

procedurilor în 

cazul unor 

tipuri de 

acţiuni civile 

(inclusiv 

reducerea 

numărului de 

trepte de 

contestare a 

hotărîrilor 

judecătoreşti, 

introducerea 

obligatorie a 

medierii, 

Elaborarea 

proiectului legii 

pentru modificarea 

Codului de 

procedură civilă 

 

Direcția 

elaborare 

acte 

normative 

 

Trimestru

l II, 2017 

 

 

Proiect 

elaborat si 

aprobat 

 

 

PLANUL de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(Aprobat prin 

HG nr. 890 

din 20  iulie 

2016) 

Realizat  
Proiectul legii a fost elaborat și 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

958 din 07.11.2017, adoptat în lectură 

I la data de 07.12.2017. 
http://www.parlament.md/ProcesulLegislati

v/Proiectedeactelegislative/tabid/61/Legislat

ivId/3971/language/ro-RO/Default.aspx 
 

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3971/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3971/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3971/language/ro-RO/Default.aspx
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pentru un 

anumit tip de 

litigii civile) 

2 Elaborarea 

cadrului conex 

la Legea nr. 

191din  

23.09.2016. 

Elaborarea 

conceptului și 

Regulamentului 

privind conținutul, 

modul de ținere și 

de acces la 

Registrul 

debitorilor 

Direcția 

elaborare 

acte 

normative

Direcția 

profesii și 

servicii 

juridice 

Trimestru

l III, 

2017 

Proiect 

elaborat și 

remis 

Guvernului  

 Nerealizat 

Acțiunea nu a fost realizată din mai 

multe considerente: 

1. Existența carențelor de 

ordin legislativ. Potrivit 

art.183 alin. (11) din Codul de 

executare, Registrul 

debitorilor este ţinut de către 

Uniunea Naţională a 

Executorilor Judecătoreşti.  

Prin mai multe scrisori, UNEJ 

a informat despre 

imposibilitatea creării și 

asigurării mentenanței unui 

astfel de registru. 

2. Încercarea identificării 

unui potențial partener de 

dezvoltare pentru crearea și 

dezvoltarea Registrului 

debitorilor a eșuat. Nici 

Delegația UE și nici 

reprezentanța CoE nu au 

manifestat interes. În 

consecință s-a decis 

dezvoltarea Registrului 

procedurilor de executare, care 

va conține subregistrul 

executori judecătorești și 

subregistrul debitorilor; 

3. A fost inițiată 

elaborarea unui proiect de lege 
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pentru revizuirea Codului 

contravențional, Codului de 

executare și Legii nr. 113/2010 

cu privire la executorii 

judecătorești, prin care să fie 

clarificat atît subiectul 

responsabil de administrarea 

Registrului procedurilor de 

executare, cît și conținutul 

acestuia. 

3 Dezvoltarea si 

promovarea 

medierii în RM 

prin 

perspectiva 

Legii cu privire 

la mediere, 

precum și a 

medierii 

judiciare 

Revizuirea 

programului de 

studii necesare 

pentru calificarea 

în calitate de 

Mediator inclusiv 

prin includerea 

sesiunilor practice 

Cabinetul 

Ministrulu

i 

Trimestru

l IV, 

2017 

Numărul 

programelor 

revizuite 

 Realizat  
Au fost verificate toate programele 

furnizorilor de formare iniţială şi/sau 

continuă în privinţa respectării 

Hotărîrii Consiliului de mediere nr. 1  

din 2016, care prevede coraportul 

dintre orele practice şi teoretice 80 la 

20. Toate programele furnizorilor de 

formare iniţială şi/sau 

continuă corespund cerinţelor date. 

4 Elaborarea și 

aprobarea 

standardelor în 

mediere 

Elaborarea și 

aprobarea 

Manualului de 

aplicare a Codului 

de etică și 

deontologie 

profesională a 

mediatorilor  

Cabinetul 

Ministrulu

i 

Trimestru

l IV, 

2017 

Codi elaborat 

și aprobat 

 Realizat  

Prin Hotărârea Consiliului de 

mediere nr. 2  din 2016 a fost aprobat 

Codul deontologic al mediatorului. 

 

 

 

5 Asigurarea 

formării și 

instruirii 

continue și 

inițiale a 

mediatorilor  

1.Formarea 

formatorilor în 

mediere 

Cabinetul 

Ministrulu

i 

Trimestru

l IV, 

2017 

Numărul 

formatorilor 

instruiți 

 Realizat 

Consiliul de mediere a acreditat 3 

furnizori de formare iniţială şi/sau 

continuă: 

1. -„Universitatea Tehnică din 

Moldova”; 

2. -”Tactical International 

Group” SRL; 

3. - Organizația de Mediere 
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„Camera de Comerț și 

Industrie a Republicii 

Moldova. 

La fel CEDR Londra a format 10 

formatori în mediere. 

  2.Asigurarea 

instruirii inițiale a 

mediatorilor 

Cabinetul 

Ministrulu

i 

Trimestru

l IV, 

2017 

Numărul 

persoanelor 

care au 

obținut licență 

de mediator 

 Realizat 

Pe perioada anului 2017 au obținut 

licență 183 mediatori. 

  3.Asigurarea 

instruirii continue 

Cabinetul 

Ministrulu

i 

Trimestru

l IV, 

2017 

Numărul 

mediatorilor 

care au 

participat la 

cursuri de 

instruire 

 Realizat 

Pe perioada anului 2017 - 263 

mediatori au participat la cursuri de 

instruire continuă. 
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  4.Instituirea 

mecansimelor de 

testare periodică a 

mediatorilor 

(trierea 

mediatorilor, 

descalificarea celor 

incompetenți) 

Cabinetul 

Ministrulu

i 

Trimestru

l IV, 

2017 

Mecanism 

instituit 

 În curs de realizare 

Mecanismul de testare periodică nu 

este instituit, întrucît cadrul legal nu 

permite testarea repetată a 

mediatorilor atestaţi, doar instruirea 

continuă. 

La fel Legea nr. 137 cu privire la 

mediere prevede că: 

 Activitatea de mediator încetează:  

    a) la cerere, prin renunţarea scrisă 

a mediatorului;  

    b) în cazul incapacității persoanei 

fizice sau limitării în capacitatea de 

exerciţiu; 

    c) în cazul aplicării sancţiunii 

disciplinare de retragere a atestatului 

de mediator;  

    d) în cazul neprezentării, timp de 

un an de la data suspendării activității 

de mediator în temeiul alin. (1) lit. d), 

a dovezilor de participare la 

programele de formare continuă; 

    e) în cazul neprezentării, timp de 2 

ani de la data suspendării activităţii 

de mediator în temeiul alin. (1) lit. e), 

a dovezilor de exercitare a profesiei 

de mediator în condiţiile stabilite la 

art. 15 şi/sau art.16; 

    f) odată cu rămânerea definitivă şi 

irevocabilă a unei hotărâri 

judecătoreşti de condamnare pentru 

săvîrşirea unei infracţiuni. 
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6 Asigurarea 

implimentării 

eficiente a 

prevederilor  

Legii nr. 69 din 

14.04.2016 cu 

privire la 

organizarea 

activității 

notariale 

1.Elaborarea 

cadrului nomativ 

conex al Legii nr. 

69 din 14 aprilie 

2016 cu privire la 

organizarea 

activității notariale  

 

Direcția 

elaborare 

acte 

normative 

Trimestru

l I, 2017 

Proiecte 

elaborate și 

remise 

Guvernului 

 Realizat  

Au fost elaborate și aprobate 

următoarele acte normative conexe și 

subsidiare legii: 

- Metodologia de 

planificare și actualizarea 

numărului de stagiari, aprobată 

prin Ordinul MJ nr.813 din 

11.10.2017; 

- Regulamentul privind 

condițiile, modul de 

desfășurare și petrecere a 

concursului de admitere la 

stagiul profesional și 

Regulamentul cu privire la 

stagiul profesional, aprobat 

prin Ordinul MJ nr. 622 din  

03.08.2017; 

- Regulamentul privind 

modul de petrecere a 

examenului de calificare în 

profesia de notar și contestare 

a rezultatelor acestuia, aprobat 

prin Ordinul MJ nr. 631 din  

07.08.2017; 

- Regulamentul privind 

actualizarea numărului de 

locuri de notar, aprobat prin 

Ordinul MJ nr. 813 din 

11.10.2017; 

- Regulamentul privind 

modul de organizare și 

desfășurare a concursului de 

suplinire a locurilor vacante de 

notar, formula de calculare a 

mediei de concurs pentru 

suplinirea locurilor vacante de 

notar, precum și modul de 
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contestare a rezultatelor 

concursului, aprobat prin 

Ordinul MJ  nr. 634 din  

08.08.2017; 

- Regulamentul de 

organizare și funcționare a 

Comisiei de licențiere și 

Regulamentul privind 

procedura de selectare a 

membrilor Comisiei de 

licențiere, aprobat prin 

Ordinul MJ nr. 641 din  

11.08.2017; 
- Formularul licenței, 

aprobat prin Ordinul MJ nr. 

569 din  20.07.2017; 

- Regulamentul privind 

conținutul dosarului personal 

al notarului și modul de ținere 

al acestuia, aprobat prin 

Ordinul MJ nr. 632 din 7 

august 2017; 

- Regulamentul privind 

cerințele de amenajare a 

biroului notarului, aprobat 

Ordinul MJ nr. 207 din 

04.04.17; 

- Regulamentul privind 

sigiliul notarului, aprobat prin 

Ordinul MJ nr. 98 din 

20.02.17; 
- Regulamentul privind 

modul de păstrare, pregătire, 

evidență și predare a actelor 

notariale, aprobat prin 

Ordinul MJ nr. 847 din 

16.10.2017; 
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Regulamentul privind modul de 

constituire a comisiei de control și 

procedura de control, aprobat prin 

Ordinul MJ nr.756 din  18.09.2017. 

  2.Elaborarea 

proiectului Legii 

cu privire la 

procedura notarială 

Direcția 

elaborare 

acte 

normative 

Trimestru

l I, 2017 

 Realizat 
Proiectul legii cu privire la procedura 

notarială a fost elaborat și aprobat în 

ședința Guvernului din 15 noiembrie 

2017. 
http://www.justice.gov.md/public/files/trans

parenta_in_procesul_decizional/coordonare/

2017/martie/PL_Procedura_notariala0304.p

df 

  3.Elaborarea 

proiectului Legii 

cu privire la plățile 

pentru asistență 

notarială 

Direcția 

elaborare 

acte 

normative 

Trimestru

l I, 2017 

 În curs de realizare 
Proiectul legii cu privire la plățile 

pentru asistență notarială a fost 

elaborat de către un grup de notari. La 

23 februarie 2017 au avut loc 

consultări publice a proiectului 

respectiv. Notarii prezenți la ședință 

au agreat conceptul proiectului, însă 

s-a constatat lipsa unei metodologii al 

calculării plăților, care în opinia 

Ministerului Justiției este importantă 

pentru fundamentarea economico-

financiară a proiectului și justificarea 

cuantumului plăților aparent 

excesive.  

Camera Notarială s-a oferit să 

contracteze un expert pentru 

efectuarea unei analize economico-

financiară. 

http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/2017/martie/PL_Procedura_notariala0304.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/2017/martie/PL_Procedura_notariala0304.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/2017/martie/PL_Procedura_notariala0304.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/2017/martie/PL_Procedura_notariala0304.pdf
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Ultima discuție cu reprezentanții 

Camerei Notariale referitor la acest 

subiect a avut loc în luna septembrie, 

fiind reiterat interesul acestora de a 

oferi suport, însă pînă la acest 

moment, Ministerul Justiției nu a 

recepționat analiza economico-

financiară necesară pentru 

promovarea proiectului. 

7 Instituirea unui 

mecanism de 

optimizare a 

procedurii de 

înregistrare a 

bunurilor 

imobile 

Elaborarea 

proiectului de lege 

pentru modificarea 

și completarea 

unor acte 

legislative (Codul 

Fiscal nr. 1163-

XIII, Legea 

cadastrului 

bunurilor imobile 

nr. 1543 din 

25.02.1998, Legea 

nr. 1453 din 

08.11.2002 cu 

privire la notariat) 

Direcția 

elaborare 

acte 

normative 

Trimestru

l I, 2017 

Proiect 

elaborat și 

remis 

Guvernului 

 Realizat 

Proiectul de lege a fost elaborat și 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

261 din 2 mai 2017, fiind înregistrat 

în Parlament cu  nr. 136 din 3 mai 

2017. 
http://www.parlament.md/ProcesulLegis

lativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/

LegislativId/3739/language/ro-

RO/Default.aspx 

8 Implementarea 

cadrului legal 

de consolidare 

a sistemului de 

expertiză 

judiciară prin 

concretizarea 

statutului 

expertului 

judiciar, 

asigurarea 

independenţei 

profesionale a 

acestora, 

1.Elaborarea 

Regulamentului 

Centrului Naţional 

de Expertize 

Judiciare de pe 

lîngă Ministerul 

Justiţiei 

Centrul 

Național 

de 

Expertize 

Judiciare 

 

Trimestru

l I, 2017 

Proiect de 

regulament 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

PLANUL de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(Aprobat prin 

HG nr. 890 

din 20 iulie 

2016) 

Realizat  

Proiectul de regulament a fost 

elaborat și aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 1412 din 27.12.2016 

cu privire la Centrul Naţional de 

Expertize Judiciare. 

http://lex.justice.md/index.php?actio

n=view&view=doc&lang=1&id=368

181 

 

 

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3739/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3739/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3739/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3739/language/ro-RO/Default.aspx
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=368181
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=368181
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=368181
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dezvoltarea 

expertizelor 

judiciare de 

alternativă, 

crearea 

infrastructurii 

şi a bazei 

metodologice 

moderne la 

efectuarea 

expertizelor 

  2.Elaborarea 

Regulamentului 

privind cazurile şi 

condiţiile 

efectuăriii stagiului 

profesional în 

străinătate 

Centrul 

Național 

de 

Expertize 

Judiciare 

Direcția 

elaborare 

acte 

normative 

Trimestru

l IV, 

2017 

Regulament 

elaborat și 

aprobat 

 În curs de realizare 

Centrul Național de Expertize 

Judiciare a remis în adresa 

Ministerului Justiției prima versiune 

a proiectului Regulamentului  privind 

cauzele și condiţiile efectuării 

stagiului profesional în străinătate. 

Proiectul urmează a fi definitivat și 

remis spre consultare publică 

subiecților interesați. 

  3.Elaborarea 

Regulamentului  

privind condiţiile 

efectuării stagiului 

profesional, 

drepturile şi 

obligaţiile 

expertului stagiar, 

ale expertului 

îndrumător, 

precum şi ale 

instituţiei publice 

de expertiză 

judiciară sau, după 

caz, ale biroului de 

expertiză judiciară 

Centrul 

Național 

de 

Expertize 

Judiciare 

 

Trimestru

l II, 2017 

Regulament 

elaborat și 

aprobat 

 

 Realizat 

Regulamentul a fost elaborat și 

aprobat prin Ordinul comun cu 

privire la aprobarea Regulamentului 

privind condițiile efectuării stagiului 

profesional de către expertul judiciar 

stagiar (nr. 954 din 13 noiembrie 

2017). 
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  4.Elaborarea 

proectului de 

modificare a 

prevederilor art. 

150 din Codul de 

procedură civilă şi 

art. 145 din Codul 

de procedură 

penală, referitoare 

la citarea experţilor 

în şedinţele de 

judecată 

Centrul 

Național 

de 

Expertize 

Judiciare 

 

Trimestru

l II, 2017 

Cadru legal 

modificat 

 

 Realizat  

Proiectul legii pentru modificarea și 

completarea unor acte legislative 

(Legea cu privire la asigurarea 

obligatorie de asistență medicală – 

art.10; Legea privind sistemul public 

de asigurări sociale – art.5; CPC – 

art.150, CPP – art.145 ș.a.) a fost  

adoptat prin Legea nr. 316 din 22 

decembrie 2017 

http://www.parlament.md/ProcesulL

egislativ/Proiectedeactelegislative/ta

bid/61/LegislativId/3950/language/ro

-RO/Default.aspx 

9 

 

 

 

Îmbunătăţirea 

condiţiilor de 

activitate a 

experţilor 

judiciari din 

cadrul 

Centrului 

Naţional de 

Expertize 

Judiciare 

 

1.Efectuarea unui 

studiu de 

fezabilitate în 

vederea 

construcţiei unui 

sediu nou 

Centrului Naţional 

de Expertize 

Judiciare conform 

cerinţelor europene 

cu înaintarea 

recomandărilor şi 

întocmirii Planului 

construcţiei 

Centrul 

Național 

de 

Expertize 

Judiciare 

 

 

 

 

 

Trimestru

l II, 2017 

 

 

 

 

Studiul de 

fezabilitate  

efectuat 

 

 

 

PLANUL de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(Aprobat prin 

HG nr. 890 

din 20  iulie 

2016) 

Nerealizat  

Din lipsa resurselor financiare, 

acțiunea nu a putut fi realizată.  

 

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3950/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3950/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3950/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3950/language/ro-RO/Default.aspx
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  2.Asigurarea 

Centrului Naţional 

de Expertize 

Judiciare cu sediu 

conform cerințelor 

europene (2.3.1. 

p.4) 

Centrul 

Național 

de 

Expertize 

Judiciare 

 

Trimestru

l IV, 

2017 

Sediu asigurat PLANUL de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(Aprobat prin 

HG nr. 890 

din 20  iulie 

2016) 

Hotărîrea 

Parlamentului 

nr. 259 din 

08.12.2016 cu 

privire la 

asigurarea 

continuității 

reformelor în 

sectorul 

justiției 

În curs de realizare 

A fost identificat un spaţiu de 400 m2 

la etajul I, al clădirii amplasate în 

mun.Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi 

Sfînt 162, care corespunde cerinţelor 

înaintate şi unde pot fi amplasate 3 

laboratoare CNEJ.  

Prin urmare, CNEJ intenţionează să 

preia în folosinţă spaţiul respectiv 

(prin contract de comodat) şi să 

rezilieze contractele de comodat 

pentru clădirea din str. M. Cebotari 3, 

„A” şi clădirea din str. Bănulescu 

Bodoni 6. 

Din lipsa resurselor financiare, 

acțiunea nu a putut fi realizată.  

  3.Elaborarea 

proiectului 

Hotărîrii 

Guvernului privind 

aprobarea 

Registrelor de Stat 

în domeniul 

expertizei judiciare 

Direcția 

elaborare 

acte 

normative

Centrul 

Național 

de 

Expertize 

Judiciare 

Trimestru

l I, 2017 

Proiectul 

hotărîrii 

Guvernului 

elaborat și 

remis 

Guvernului 

 Realizat  
Proiectul hotărîrii cu privire la 

Registrele de Stat ale experţilor 

judiciari atestaţi a fost elaborat și 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

441 din 14.06.2017. 
http://lex.justice.md/index.php?action=view

&view=doc&lang=1&id=370664 
 

10 Elaborarea 

metodologiilor 

de efectuare a 

fiecărui tip de 

expertiză  

Judiciară (2.3.1 

p. 6) 

Elaborarea 

proiectelor 

metodelor de 

cercetare la cele 

mai solicitate 

genuri /specialităţi 

de expertiză, 

conform 

Nomenclatorului: - 

I.1 –I.10; - II.11-II-

Centrul 

Național 

de 

Expertize 

Judiciare 

 

Trimestru

l IV, 

2017 

Numărul de 

metodologii 

elaborate în 

raport cu cele 

planificate 

Hotărîrea 

Parlamentului 

nr. 259 din 

08.12.2016 cu 

privire la 

asigurarea 

continuității 

reformelor în 

sectorul 

justiției 

În curs de realizare 

Au fost elaborate și aprobate de către 

Consiliul metodico-ştiinţific al CNEJ 

12 metodologii din cele 60 

planificate, celelalte urmează a fi 

elaborate și aprobate în anul 2018. 

 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=370664
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=370664
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11.11, 11.15-

11.17; - IV.13.01-

13.03. 14.01-14-

03, 15.01- 15.03 ; - 

V.16.01-16.03: 

V.17.01-20.01 - 

VI-VIII 

11 Elaborarea 

cadrului 

normativ conex 

al Legii nr. 69 

din 14.04.2016 

cu privire la 

expertiza 

judiciară şi 

statutul 

expertului 

judiciar 

 

Elaborarea 

propunerilor de 

modificare a 

Codului de 

procedură Penală 

nr. 122 din 

14.03.2003, 

Codului Civil nr. 

1107din  

06.06.2002, 

Codului de 

Executare nr. 443 

din  24.12.2004 în 

conformitate cu 

prevederile Legii 

nr. 69 din 

14.04.2016 cu 

privire la expertiza 

judiciară şi statutul 

expertului judiciar. 

2) Registrul 

experților 

Direcția 

elaborare 

acte 

normative

Centrul 

Național 

de 

Expertize 

Judiciare 

 

Trimestru

l  II 2017 

Proiect 

elaborat și 

remis 

Guvernului 

 Realizat  

Proiectul legii pentru modificarea și 

completarea unor acte legislative a 

fost a adoptat prin Legea nr. 316 din 

22 decembrie 2017 
http://www.parlament.md/ProcesulLegislati

v/Proiectedeactelegislative/tabid/61/Legislat

ivId/3950/language/ro-RO/Default.aspx 
 

12 Asigurarea 

mentenanței 

tehnice a 

Centrului 

Național de 

Expertize 

Judiciare 

Achiziţionarea 

echipamentului 

modern necesar 

pentru cercetări şi 

investigaţii  în 

procesul efectuării 

expertizelor 

judiciare. (2.3.1.p. 

5) 

Centrul 

Național 

de 

Expertize 

Judiciare 

 

Trimestru

l IV, 

2017 

1. Echipament 

procurat  

2. Reducerea 

esenţială a  

termenului 

unor genuri de  

expertize 

judiciare şi  

corespunzător 

Hotărîrea 

Parlamentului 

nr. 259 din 

08.12.2016 cu 

privire la 

asigurarea 

continuității 

reformelor în 

sectorul 

În curs de realizare 

La sfârşitul lunii noiembrie curent 

CNEJ-ului i-a fost alocat din Bugetul 

de Stat, de la linia de bază suma de 

6 440 200.00 lei RM pentru 

implimentarea acţiunii. Dat fiind 

termenul foarte restrâns până la finele 

anului, CNEJ a încheiat un Acord 

între Programul Naţiunilor Unite 

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3950/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3950/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3950/language/ro-RO/Default.aspx
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a termenului  

general de 

examinare a  

cauzelor 

justiției pentru Dezvoltare şi Centrul Naţional 

de Expertize Judiciare nr. 22 din 

29.11.2017, în conformitate cu care 

PNUD va utiliza sumele necesare 

pentru implementarea activităţilor 

prevăzute în anexa la Acordul dat. 

13 Revizuirea 

condiţiilor de 

remunerare a 

experţilor 

judiciari 

Modificarea 

cadrului normativ 

privind salarizarea 

personalului din 

domeniul 

expertizei 

judiciare, 

constatărilor 

tehnico-ştiinţifice 

şi medico-legale, 

în vederea sporirii 

substanţiale a 

remunerării 

experţilor judiciari 

Direcția 

elaborare 

acte 

normative

Centrul 

Național 

de 

Expertize 

Judiciare 

Trimestru

l II, 2017 

Proiect 

aprobat  

PLANUL de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(Aprobat prin 

HG nr. 890 

din 20  iulie 

2016) 

 

În curs de realizare 

A fost elaborat proiectul de 

modificare a Legii nr. 355 din 

23.12.2005 „cu privire la sistemul de 

salarizare în sectorul bugetar” şi 

remis spre examinare. 

Totodată, prin scrisoarea nr. 29-04-

3394 din 5 mai 2017, Cancelaria de 

Stat a informat despre elaborarea unei 

noi politici salariale ce urmează a fi 

promovată de grupul de lucru pentru 

reforma sistemului de salarizare în 

sectorul bugetar în scopul unificării 

politicii salariale. 

14 Îmbunătăţirea 

conlucrării 

ordonatorilor 

expertizelor 

judiciare cu 

experţii 

judiciari 

Formarea 

profesională 

continuă a 

ordonatorilor 

expertizelor la 

cursul  

„Aspecte practice 

la dispunerea 

expertizelor 

judiciare” 

(judecătorii,  

procurorii, alte 

profesii conexe) la 

INJ сu antrenarea 

în predare a 

experţilor 

practicieni sau 

organizarea 

Centrul 

Național 

de 

Expertize 

Judiciare 

 

 

Trimestru

l IV, 

2017 

 

Nr. de 

instruiri 

efectuate și 

colaboratori 

instruiți 

 

 

 Realizat 

Au fost efectuate 3 cursuri de formare 

profesională, fiind instruite 59 

persoane: 

-  Uniunea avocaţilor, 29 avocaţi 

instruiţi - PV de instruire nr. 10 din 

14.04.2017; 

- Uniunea avocaţilor, 16 avocaţi 

instruiţi- PV de instruire nr. 9 din 

14.04.2017; 

- instruirea medicilor legişti CML, 14 

persoane instruite, PV nr. 8 din 

12.04.2017. 
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meselor rotunde  

15 Formarea 

Consiliului 

coordonator în 

domeniul 

expertizei 

judiciare 

Elaborarea şi 

aprobarea 

Regulamentului cu 

privire la 

activitatea 

Consiliului 

coordonator în 

domeniul 

expertizei judiciare 

și aprobarea 

acestuia prin 

Hotarâre de 

Guvern. 

Direcția 

elaborare 

acte 

normative 

Centrul 

Național 

de 

Expertize 

Judiciare 

Trimestru

l III, 

2017 

1.Regulament 

aprobat; 

 

2.Consiliu 

coordonator 

format 

 În curs de realizare 

Proiectul Hotărârii Guvernului pentru 

aprobarea Regulamentului cu privire 

la activitatea Consiliului coordonator 

în domeniul expertizei judiciare a fost 

elaborat de Centrul Național de 

Expertize Judiciare și remis 

Ministerului Justiției pentru 

promovare. 

În procesul examinării proiectului au 

fost constatate mai multe carențe de 

ordin conceptual, dar și de tehnică 

legislativă, motiv pentru care a fost 

restituit grupul de lucru din cadrul 

Centrului Național de Expertize 

Judiciare, prin scrisoarea nr. 

03/13326 din 30.11.2017, pentru 

definitivare. 

16 Crearea, 

dezvoltarea şi 

asigurarea 

interoperabilită

ţii sistemelor 

informaţionale 

(e-Procuratura, 

Programul 

integrat de 

gestionare a 

dosarelor şi a 

altor 

instrumente 

relevante din 

domeniul 

justiţiei, e-

Executare, e-

Notariat, e-

1.Elaborarea 

conceptului 

sistemului 

informaţional e-

Notariat 

Centrul de 

informații 

Juridice 

 

Direcția 

profesii și 

servicii 

juridice 

Trimestru

l IV, 

2017 

Concept 

elaborat 

PLANUL de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(Aprobat prin 

HG nr. 890 

din 20  iulie 

2016) 

 

 

În curs de realizare 

În scopul elaborării conceptului au 

fost întreprinse următoarele acțiuni: 

- La data de 26 ianuarie 2017, în 

vederea Registrului Unic al 

Procurilor (RUP) a avut loc o 

ședință cu dezvoltatorii, unde s-a 

discutat introducerea unor 

compartimente noi. Totodată, au fost 

create trei categorii de useri: client, 

secretară, notar. 

- Din 26 ianuarie 2017 noua 

platformă al RUP se află în perioada 

de testare de către unii notari. În 

cadrul ședinței grupului de lucru și a 

dezvoltatorilor, din data de 15 

februarie 2017, s-au discutat 

modificările necesare în cadrul 
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Arest, e-

Probaţiune, e-

Licenţe, 

Registrul 

electronic al 

procurilor, 

Registrul 

persoanelor 

autorizate, 

Registrul de 

stat al actelor 

de stare civilă, 

e-Organizaţii 

etc) 

sistemului. 

- A fost elaborat proiectul conceptului 

tehnic al Registrului procurilor (e-

procură). La data de 16 februarie 

2017 noului sistem i-a fost asigurată 

integrarea cu MPass și Msign. 

- A fost remis pentru promovare 

proiectul Conceptului tehnic al SIA 

Registrul procedurilor de 

executare în adresa DGL.  

- La data de 2 mai 2017 a avut loc 

deschiderea ofertelor la procedura de 

achiziții publice nr. 17/01059 din 

07.04.2017, obiectul căreia constituie 

achiziționarea serviciilor de devoltare 

a funcționalităților noi și mentenanță 

a SIA „Registrul procedurilor de 

executare. 

- A fost încheiat contractul nr. 7LPE-

C din 16 iunie 2017 privind 

achiziționarea serviciilor de devoltare 

a funcționalităților noi și mentenanță 

a SIA „Registrul procedurilor de 

executare”. Compania contractuală a 

dezvoltat/ajustat „Registrul 

procedurilor de executare” în 

conlucrare cu beneficiarii acestuia. 

- Urmează, la 15 ianuarie 2018, de a 

iniția procesul de testare a sistemului 

de către executorii judeătorești. 

  2.Dezvoltarea şi 

asigurarea 

interoperabilităţii 

Registrului 

persoanelor 

autorizate 

Centrul de 

informații 

Juridice 

Trimestru

l IV, 

2017 

Sistem 

dezvoltat, 

testat şi lansat 

în regim de 

pilotare 

PLANUL de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(Aprobat prin 

HG nr. 890 

În curs de realizare 

A fost elaborat proiectul Conceptului 

tehnic al Registrului persoanelor 

autorizate și transmis Centrului de 

Guvernare Electronică. 

Centrul de Guvernare Electronică a 

preluat dezvoltarea Registrului, în 

condițiile reformei interministeriale. 
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din 20  iulie 

2016) 

Astfel, Centrul de Informații Juridice 

va asigura interoperabilitatea 

Registrului persoanelor autorizate cu 

registrele deținute de către MJ, după 

elaborarea/dezvoltarea Registrului. 

17 Elaborarea 

standardelor de 

calitate  

pentru 

actele/acţiunile 

reprezentanţilo

r fiecărei 

profesii conexe 

sistemului 

justiţiei 

(3.2.2.p.1) 

Elaborarea 

standardelor de 

calitate a 

executorilor 

judecătorești, a 

traducătorilor și 

notarilor 

Direcția 

profesii și 

servicii 

juridice 

Trimestru

l IV, 

2017 

Standarde de 

calitate 

elaborate, 

aprobate și 

publicate  

Hotărîrea 

Parlamentului 

nr. 259 din 

08.12.2016 cu 

privire la 

asigurarea 

continuității 

reformelor în 

sectorul 

justiției 

În curs de realizare 

Executorii Judecătorești:: La 16 și 

22 martie 2017 au avut loc reuniuni 

ale grupului de lucru privind 

dezvoltarea standardelor 

profesionale, fiind discutate 

subiectele: Analiza auditului 

standardelor profesionale și 

definitivarea proiectului 

Regulamentului privind standardele 

profesionale. 

Notariat: Elaborarea și 

implementarea standardelor 

profesionale de calitate,  studiilor 

referitoare la activitatea profesională 

a notarilor, în scopul unificării 

practicii notariale, constituie una din 

competențele esențiale  ale Camerei 

notariale, prevăzute atît în Legea nr. 

69 din 14.04.16 cu privire la 

organizarea activităţii notarilor și  

stabilite în Statutul Camerei notariale 

aprobat la Adunarea generală a 

notarilor din 18.02.2017. 

18 Elaborarea 

culegerilor de 

modele  de acte 

întocmite de 

executorul  

judecătoresc, 

de avocat, de 

expertul 

judiciar, de 

Elaborarea 

culegilor de 

modele de acte a 

executorilor 

judecătorești, a 

administratorilor și 

notarilor 

Direcția 

profesii și 

servicii 

juridice 

Trimestru

l IV, 

2017 

Culegeri de 

modele de 

acte elaborate 

și aprobate 

Hotărîrea 

Parlamentului 

nr. 259 din 

08.12.2016 cu 

privire la 

asigurarea 

continuității 

reformelor în 

sectorul 

În curs de realizare 

Executorii Judecătorești: A fost 

elaborat Ghidul executorului 

judecătoresc, Volumul II: acte 

normative și modele de acte în 

materie de executare silită (anul 

2017). 

Notariat: Modelele de acte notariale  

pot fi elaborate după ce vor fi 
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administratorul 

autorizat, de 

notar, de 

mediator 

(3.2.2.p.2) 

justiției adoptate, prin lege, normele 

procedurale referitoare la 

îndeplinirea actelor notariale, precum 

și categoriile de acte pe care le va 

îndeplini notarul. Un proiect de lege 

deja există, iar normele acesteia se 

reexaminează de specialiști în 

domeniu. La moment proiectul 

nominalizat a fost expediat CNA 

pentru efectuarea expertizei 

anticorupție.   

Uniunea administratorilor 

autorizați este în proces de elaborare 

a modelelor  de acte întocmite de 

administratorul autorizat, care parțial 

(30%) sunt elaborate și plasate pe 

site-ul Uniunii, linkul: 
http://uaam.md/activity-uaam-2/unification-

practice-uaam-2. 

19 Elaborarea 

proiectelor de 

acte normative 

privind 

mecanismele 

de stabilire a 

tarifelor pentru 

serviciile 

prestate de 

reprezentanţii 

fiecărei 

profesii conexe 

sistemului 

justiţiei (3.2.3 

p.2) 

Elaborarea 

proiectelor de acte 

normative privind 

mecanismele de 

stabilire a tarifelor 

pentru serviciile 

prestate de către 

executori 

judecătorești și 

notari 

Direcția 

profesii și 

servicii 

juridice 

Trimestru

l IV, 

2017 

Mecanisme 

elaborate și 

aprobate 

Hotărîrea 

Parlamentului 

nr. 259 din 

08.12.2016 cu 

privire la 

asigurarea 

continuității 

reformelor în 

sectorul 

justiției 

În curs de realizare 

Executorii Judecătorești: Proiectul 

de lege a fost elaborat și se află la 

etapa de coordonare. Acesta urmează 

a fi ajustat și îmbunătățit în cadrul 

grupului de lucru la solicitarea UNEJ. 

Notariat: Proiectul  Legii cu privire 

la plățile pentru asistența notarială a 

fost deja elaborat. La data de 23 

februarie 2017 au avut loc dezbaterile 

publice ale acestuia, cu participarea 

specialiștilor în domeniu și a 

reprezentanților instituțiilor 

interesate.  Totodată, a fost elaborat 

proiectul Hotărârii Guvernului cu 

privire la spezele procedurilor 

notariale, constituind costul 

procedurii notariale. 

20 Monitorizarea  Direcția Trimestru 1.Monitorizar Hotărîrea În curs de realizare 

http://uaam.md/activity-uaam-2/unification-practice-uaam-2
http://uaam.md/activity-uaam-2/unification-practice-uaam-2
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noilor 

mecanisme de 

investigare a 

abaterilor de la 

etica 

profesională 

(4.2.3.p.3) 

profesii și 

servicii 

juridice 

l IV, 

2017 

e efectuată 

2.Raport 

elaborat și 

prezentat 

Parlamentului 

nr. 259 din 

08.12.2016 cu 

privire la 

asigurarea 

continuității 

reformelor în 

sectorul 

justiției 

Pe perioada anului 2017 au avut loc 

11 ședințe ale Colegiului disciplinar 

al executorilor judecătorești, fiind 

examinate în fond 57 de cauze din 337 

de sesizări înregistrate. 

În rezultatul examinării cazurilor 

privind tragerea la răspundere 

disciplinară a executorilor 

judecătorești au fost aplicate sancțiuni 

(7 avertismente; 3 mustrări; 3 

suspendări ale activității pe un termen 

de 6 luni; 13 sancțiuni amendă). 

În 23 de cauze sesizările au fost 

respinse de către Colegiul disciplinar 

ca neîntemeiate. 

În 6 cauze au fost încetate procedurile 

disciplinare în legătură cu retragerea 

plângerii, iar în 2 cauze au fost 

încetate procedurile disciplinare din 

motiv că Colegiul disciplinar s-a 

pronunțat anterior asupra unei sesizări 

având aceleași temeiuri, aceleași 

persoane vizate și acte. În 2 cauze, 

procedura disciplinară a fost 

suspendată, în legătură cu faptul că 

cele invocate în sesizare constituie 

obiectul examinării în instanța de 

judecată. 

Notariat: La data de 17.05.2017 de 

către adunarea generală a notarilor a 

fost aprobat Codul de etică al 

notarilor unde se stabileşte principiile 

de bază ale eticii profesionale a 

notarilor, standardele uniforme de 

comportament moral și etic al 

notarului, conforme cu 

responsabilităţile, onoarea şi 

demnitatea profesiei sale, normele de 
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conduită morală şi profesională ale 

notarului, precum și în raporturile 

dintre notari, dintre notari și subiecții 

de drept.  

Camera notarială urmează să 

instituie  Comisia de etică, membrii 

căreia sunt aleși de Adunarea 

generală a notarilor. 

În adresa Comisiei pentru Etică și 

Disciplină a Uniunii Avocaților 
(CED), pe parcursul perioadei de 

raportare au parvenit 331 de petiții și 

sesizări la acțiunile avocaților și 

avocaților stagiari. Au fost examinate 

296 de cauze, iar 35 sunt în proces de 

examinare. 

Pe 20 de proceduri disciplinare de 

către Comisie au fost constatate 

abateri și au fost aplicate sancțiuni 

(amendă – 6 cazuri, mustrare – 5; 

avertisment – 1 caz; retragerea 

licenței pentru exercitarea profesiei 

de avocat – 8 cazuri). 

CED a întocmit Raportul de activitate 

pentru perioada iulie 2016 – 

septembrie 2017, care a fost publicat 

pe pagina web oficială a Uniunii 

Avocaților și poate fi vizualizat 

accesând linkul: 
http://uam.md/index.php?pag=news&id=83

6&rid=1461&l=ro . 

Consiliului de mediere, pe parcursul 

perioadei raportate, a fost adresată o 

sesizare cu privire la abaterile de la 

etica profesională a mediatorului, 

fiind inițiată procedura disciplinară în 

acest sens și aplicată pedeapsa sub 

formă de avertisment. 

http://uam.md/index.php?pag=news&id=836&rid=1461&l=ro
http://uam.md/index.php?pag=news&id=836&rid=1461&l=ro
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Administratorilor autorizați le-au 

fost aplicate sancțiuni disciplinare 

(examinate la CADAA şi aplicate 

prin Decizie), după cum urmează: 2 

avertismente; 3 suspendări ale 

Autorizației pe diferite perioade de 

timp; 3 încetări ale activității prin 

retragerea Autorizației. 

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

1 Simplificarea 

procedurilor şi 

reducerea 

costurilor de 

înregistrare şi 

lichidare 

benevolă a unei 

afaceri. 

Reducerea 

numărului 

actelor 

permisive 

eliberate de 

autorităţi şi a 

numărului de 

activităţi 

licenţiate, în 

scopul 

eliminării 

barierelor de 

intrare pe piaţă 

a noilor 

companii şi al 

stimulării 

concurenţei 

1.Elaborarea 

proiectului de 

modificare a 

cadrului normativ 

în vederea 

simplificării 

procedurii de 

lichidare a 

afacerilor 

Direcția 

elaborare 

acte 

normative 

 

Trimestru

l I, 2017 

Proiect 

elaborat  

PLANUL de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(Aprobat prin 

HG nr. 890 

din 20  iulie 

2016) 

Realizat 

A fost avizat prin scrisoarea nr. 

03/9019 din 22 iulie 2016 proiectul 

de lege privind modificarea și 

completarea unor acte legislative, 

care prevede modificarea cadrului 

normativ în vederea simplificării 

procedurii de lichidare a afacerilor, 

inițiator fiind Ministerul Economiei. 

 

 

2.Instituirea unor 

proceduri 

simplificate pentru 

accesul mediului 

Direcția 

generală 

legislație 

 

Trimestru

l III, 

2017 

Proiect de 

modificare a 

cadrului 

normative 

PLANUL de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

Realizat  

Proiectul de Lege pentru modificarea 

și completarea unor acte legislative a 

fost aprobat prin Hotărârea 
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de afaceri la justiţie  elaborat și 

remis 

2016-2018 

(Aprobat prin 

HG nr. 890 

din 20  iulie 

2016) 

Guvernului nr. 958 din 7.11.2017 și 

adoptat în I lectură la 07.12.17 
http://www.parlament.md/ProcesulLegislati

v/Proiectedeactelegislative/tabid/61/Legislat

ivId/3971/language/ro-RO/Default.aspx 

2 Reorganizarea 

Camerei 

Înregistrării de 

Stat într-o 

autoritate 

publică şi 

reducerea 

tarifelor 

aplicate 

antreprenorilor

, inclusiv 

liberalizarea 

accesului la 

registrul de stat 

al persoanelor 

juridice 

Elaborarea 

cadrului normativ 

privind 

reorganizarea 

Camerei 

Înregistrării de Stat 

într-o autoritate 

publică 

Direcția 

elaborare 

acte 

normative  

 

Trimestru

l III, 

2017 

Proiect 

aprobat 

PLANUL de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(Aprobat prin 

HG nr. 890 

din 20  iulie 

2016) 

Realizat 

În conformitate cu Hotărârea 

Guvernului nr. 314 din 22 mai 2017, 

privind constituirea Agenției Servicii 

Publice, Întreprinderea de Stat 

„Camera Înregistrării de Stat” s-a 

reorganizat prin fuziune (absorbție) 

cu Instituţia publică „Agenţia Servicii 

Publice”. 

3 

Revizuirea 

cadrului 

normativ de 

reglementare a 

mediului de 

afaceri privind 

compatibilitate

a cu Legea 

concurenţei, 

sub aspectul 

identificării 

barierelor de 

intrare pe piaţă 

Modificarea art. 

246 din Codul 

penal al Republicii 

Moldova, pentru a 

excepta aplicarea 

prevederilor legii 

penale faţă de 

agenţii economici 

care colaborează 

cu Consiliul 

Concurenţei, în 

limita realizării 

politicii de 

clemenţă, 

prevăzută de Legea 

concurenţei nr. 183 

din 11 iulie 2012 

Direcția 

generală 

legislație 

 

Trimestru

l III, 

2017 

Cod penal 

modificat 

(art. 246) în 

corespundere 

cu Legea 

concurenţei 

PLANUL de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(Aprobat prin 

HG nr. 890 

din 20  iulie 

2016) 

Strategia 

reformei 

cadrului de 

reglementare 

a activităţii de 

întreprinzător 

pentru anii 

2013-

Realizat  

Proiectul Legii privind modificarea și 

completarea unor acte legislative 

(reducerea presiunii organelor de 

forță asupra medului de afaceri) 

propune o nouă redacți art. 246 din 

Codul penal. La alineatul (2) al 

articolului indicat s-a prevăzut expres 

că „Persoana este liberată de 

răspundere penală, în cazul în care 

aceasta beneficiază de clemenţă 

conform legislaţiei din domeniul 

concurenţei.” 

Proiectul a fost expediat spre 

examinare Guvernului prin scrisoarea 

nr. 03/14128 din 20.12.2017 

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3971/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3971/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3971/language/ro-RO/Default.aspx
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2020 (aprobat 

prin HG Nr. 

1021 din  16.1

2.2013 ) 

http://www.justice.gov.md/public/fil

es/transparenta_in_procesul_decizio

nal/coordonare/2017/decembrie/PL2

01217.pdf 

4 

Instituirea unui 

mecanism de 

utilizare a 

denumirii 

oficiale sau 

istorice a 

statului 

Republica 

Moldova în 

denumirea 

agenților 

economici. 

Elaborarea 

proiectului 

Hotărîrii 

Guvernului privind 

modul și condițiile 

de acordare a 

permisului de 

utilizare a 

denumirii oficiale 

sau istorice a 

statului Republica 

Moldova în 

denumirea 

persoanelor 

juridice cu scop 

lucrativ 

Direcția 

elaborare 

acte 

normative 

 

Trimestru

l I, 2017 

 

 

 

 

Proiect 

elaborat și 

remis 

Guvernului 

 

 

 

 În curs de realizare 

Proiectul hotărârii a fost elaborat și  

definitivat în baza avizelor 

autorităților interesate. 

Proiectul va putea fi promovat după 

adoptarea de către Parlament a 

inițiativei Guvernului pentru 

modificarea și completarea unor acte 

legislative, înregistrată cu nr. 99 din 6 

aprilie 2017.  

http://www.parlament.md/ProcesulL

egislativ/Proiectedeactelegislative/ta

bid/61/LegislativId/3701/language/ro

-RO/Default.aspx 

Pentru lectura II au fost formulate 

mai multe amendamente care 

afectează conceptul proiectului 

Hotărârii de Guvern, motiv pentru 

care promovarea acestuia se 

consideră inoportună. 

Obiectivul strategic nr. 9: Asigurarea transparenței activității ministerului      

1 Asigurarea 

transparenţei în 

activitatea 

Comisiei de 

certificare prin 

publicarea 

deţinătorilor 

certificatului 

de utilitate 

publică, a 

datelor privind 

activitatea şi 

deciziile 

1.Publicarea 

informaţiei privind 

lista organizaţiilor 

necomerciale de 

utilitate publică, 

desfăşurarea 

şedinţelor 

Comisiei de 

certificare, precum 

şi a raportului 

anual de activitate 

al Comisiei de 

certificare 

Direcția 

profesii și 

servicii 

juridice 

Permane

nt 1.Număr de 

organizaţii de 

utilitate 

publică nou 

înregistrate; 

2.Număr de 

şedinţe 

desfăşurate; 

3.Raport 

elaborat şi 

publicat 

PLANUL de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(Aprobat prin 

HG nr. 890 

din 20  iulie 

2016) 

Realizat 

Pe parcursul anului 2017 au fost 

înregistrate:  

1. 75 de organizaţii de utilitate 

publică; 

2. 9 şedinţe a Comisiei de certificare 

au fost desfăşurate; 

3.Raport anual al Comisiei elaborat și 

plasat pe pagina web a MJ: 

http://justice.gov.md/public/files/file/

Directia%20organizatii%20necomer

ciale%20/2016/Raport_Comisia_Cer

tificare_2016.pdf . 

http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/2017/decembrie/PL201217.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/2017/decembrie/PL201217.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/2017/decembrie/PL201217.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/2017/decembrie/PL201217.pdf
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3701/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3701/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3701/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3701/language/ro-RO/Default.aspx
http://justice.gov.md/public/files/file/Directia%20organizatii%20necomerciale%20/2016/Raport_Comisia_Certificare_2016.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/Directia%20organizatii%20necomerciale%20/2016/Raport_Comisia_Certificare_2016.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/Directia%20organizatii%20necomerciale%20/2016/Raport_Comisia_Certificare_2016.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/Directia%20organizatii%20necomerciale%20/2016/Raport_Comisia_Certificare_2016.pdf
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Comisiei  

2 

Sporirea 

coerenţei, 

eficienţei, 

predictibilităţii 

şi transparenţei 

procesului 

decizional în 

administraţia 

publică 

Clarificarea şi 

delimitarea 

rolurilor şi a 

responsabilităţilor 

în ceea ce priveşte 

armonizarea 

legislaţiei la aquis-

ul UE 

Direcția 

elaborare 

acte 

normative 

 

Centrul de 

armonizar

e 

 a 

legislației 

Trimestru

l II, 2017 

Modificări şi 

completări ale 

Hotărârii 

Guvernului 

nr.1345 din 24 

noiembrie 

2006 „Cu 

privire la 

armonizarea 

legislaţiei 

Republicii 

Moldova cu 

legislaţia 

comunitară” şi 

Hotărârii 

Guvernului 

nr.190 din 21 

februarie 2007 

„Privind 

crearea 

Centrului de 

armonizare a 

legislaţiei” 

aprobate 

PLANUL de 

acțiuni 

pe anii 2016-

2018 pentru 

implementare

a Strategiei 

privind 

reforma 

administraţiei 

publice pentru 

anii 2016-

2020 

 

Hotărîrea 

Parlamentului 

nr. 259 din 

08.12.2016 cu 

privire la 

asigurarea 

continuității 

reformelor în 

sectorul 

justiției (act. 

7.2.4 (2)) 

În curs de realizare 

Proiectul Hotărârii Guvernului cu 

privire la modificarea și completarea 

unor hotărîri ale Guvernului (HG 

nr.1345 din 24 noiembrie 2006 şi HG 

nr.190 din 21 februarie 2007) a fost 

elaborat concomitent cu proiectul 

Legii cu privire la actele normative. 

Legea nr. 100 din 9 iunie 2017 cu 

privire la actele normative nu a fost 

promulgată de către Președintele 

Republicii Moldova, fiind restituită 

Parlamentului pentru reexaminare 

prin scrisoare nr. 2286 din 5 

decembrie 2017. 

Parlamentul a revotat Legea nr. 100 

în ședința plenară din 22 decembrie 

2017, prezentînd-o repetat 

Președintelui Republicii Moldova 

spre promulgare. 
http://www.parlament.md/ProcesulLegis

lativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/

LegislativId/3457/language/ro-

RO/Default.aspx 
Proiectul Hotărârii Guvernului cu 

privire la modificarea și completarea 

unor hotărîri ale Guvernului va putea 

fi promovat după publicarea Legii cu 

privire la actele normative. 

3 Publicarea pe 

pagina web a 

strategiilor 

sectoriale de 

cheltuieli și a 

bugetelor 

anuale pe 

domenii de 

 Direcția 

analiză, 

monitoriza

re și 

evaluare a 

politicilor 

Direcția 

manageme

Trimestru

l IV, 

2017 

Informație cu 

privire la 

politicile și 

acțiunile de 

politică pe 

termen mediu 

a ministerului 

publicată în 

Planul de 

acțiuni pentru 

o guvernare 

deschisă 

pentru anii 

2016-2018 

(aprobat prin 

HG nr. 1432 

Realizat 

Documentele au fost elaborate și 

publicate pe pagina web:  

- Strategia sectorială de 

cheltuieli 2018-2020 pe 

sectorul Justiţia:  

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3457/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3457/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3457/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3457/language/ro-RO/Default.aspx
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competență, 

precum și a 

rapoartelor 

privind 

implementarea 

acestora 

nt 

instituțion

al 

 

timp real din 29.12.16) http://justice.gov.md/public/files/file/Str

ategii%20si%20planuri/2016/decembrie

/narativa_plasare.pdf; 

- Buget planificat pe 

Ministerul Justiţiei pentru 

anul 2017: 
http://justice.gov.md/public/file

s/file/planurirapoarte/2017/Plan

_00427.pdf; 

- Raport privind 

implementarea Strategiei de 

cheltuieli pe sectorul Justiţia 

pentru anul 2016:  
http://justice.gov.md/public/file

s/file/rapoarte/2017/februarie/R

aport_SSC_2016_totalizator.pdf

; 

- Raport privind executarea 

bugetului pe Ministerul 

Justiţiei în anul 2016 pe 

programe/ 

subprograme/activităţi: 
http://justice.gov.md/tabview.ph

p?l=ro&idc=609&. 

4 
Publicarea 

seturilor de 

date deschise 

privind 

bugetele din 

sistemul 

penitenciar pe 

portalul 

date.gov.md 

 Departam

entul 

Instituțiilo

r 

Penitencia

re 

Trimestru

l III, 

2017 

Seturi de date 

privind 

bugetele 

sistemului 

penitenciar 

plasate în 

format 

prelucrabil 

automat pe 

date.gov.md  

Planul de 

acțiuni pentru 

o guvernare 

deschisă 

pentru anii 

2016-2018 

(aprobat prin 

HG nr. 1432 

din 29.12.16) 

În curs de realizare 

La data de 13 decembrie 2017 a foat 

expediată informaţia cu privire la 

bugetele din sistemul penitenciar, 

care urmează a fi publicată pe 

portalul date.gov.md. 

Departamentul nu a publicat 

informaţia pe portal, fiindcă la 

moment nimeni nu are cont de acces 

la acest portal. 

5 Crearea bazei 

de date on-line 

privind  

procesul de 

elaborare a 

 Centrul de 

informații 

Juridice 

Direcția 

elaborare 

Trimestru

l IV, 

2017 

Concept 

elaborat, 

transmis spre 

aprobare 

Hotărîrea 

Parlamentului 

nr. 259 din 

08.12.2016 cu 

privire la 

În curs de realizare 

Proiectul Hotărârii Guvernului 

privind Conceptul tehnic al SIA ”e-

Legislație” este în proces de 

http://justice.gov.md/public/files/file/Strategii%20si%20planuri/2016/decembrie/narativa_plasare.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/Strategii%20si%20planuri/2016/decembrie/narativa_plasare.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/Strategii%20si%20planuri/2016/decembrie/narativa_plasare.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/planurirapoarte/2017/Plan_00427.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/planurirapoarte/2017/Plan_00427.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/planurirapoarte/2017/Plan_00427.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/rapoarte/2017/februarie/Raport_SSC_2016_totalizator.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/rapoarte/2017/februarie/Raport_SSC_2016_totalizator.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/rapoarte/2017/februarie/Raport_SSC_2016_totalizator.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/rapoarte/2017/februarie/Raport_SSC_2016_totalizator.pdf
http://justice.gov.md/tabview.php?l=ro&idc=609&
http://justice.gov.md/tabview.php?l=ro&idc=609&
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actelor 

normative (de 

la stadiul de 

proiect pînă la 

cel de act 

publicat) 

(7.2.3. p. 3) 

acte 

normative 

 

asigurarea 

continuității 

reformelor în 

sectorul 

justiției 

elaborare. O primă versiune a 

proiectului a fost elaborată de Centrul 

de Informații Juridice, urmînd a fi 

definitivat pentru a fi remis spre 

consultare publică tuturor subiecților 

interesați. 

Proiectul va fi promovat după intrarea 

în vigoare a Legii nr. 100 din 9 iunie 

2017 cu privire la actele normative. 

6 Implementarea 

unui sistem  

eficient de 

gestiune a 

riscurilor și de 

control intern 

în cadrul 

ministerului 

1.Identificarea, 

reviziurea, 

evaluarea, și 

raportarea 

riscurilor 

instituționale, 

inclusiv a celor de 

corupție 

 

 

Direcția 

manageme

nt 

instituțion

al 

(Serviciul 

audit 

intern) 

Subdiviziu

nile 

aparatului 

central 

Trimestru

l IV, 

2017 

1. Riscurile 

instituționale, 

inclusiv a 

celor de 

corupție 

identificate, 

revizuite, 

evaluate, și 

raportate de 

subdiviziunile 

aparatului 

central; 

2. Registrul 

riscurilor 

actualizat 

art. 10 (2) din 

Legea nr. 229 

din 

23.09.2010 

privind 

controlul 

financiar 

public intern 

În curs de realizare 

În data de 13 septembrie 2017 

subdiviziunilor MJ și autorităților din 

subordine a fost remisă Dispoziția nr. 

13/O/7 din 06.09.2017 prin care s-a 

solicitatat actualizarea riscurilor 

aferente activității fiecărei 

subdiviziuni. 

Totodată, în contextul reorganizării 

Ministerului, şi în virtutea  

solicitărilor mai multor colegi, prin 

mesaj electronic, în data de 14 

septembrie 2017, s-a amînat 

executarea Dispoziției. 

Astfel, prin decizia comună a DCAI 

s-a decis să se dea curs Dispoziției în 

2018. 

  2.Revizuirea/actua

lizarea Registrului 

riscurilor 

Direcția 

manageme

nt 

instituțion

al 

(Serviciul 

audit 

intern) 

Trimestru

l IV, 

2017 

 

77

77 

Revizuirea/ 

descrierea  

proceselor de 

bază din cadrul 

aparatului 

central MJ 

 Direcția 

manageme

nt 

instituțion

al 

(Serviciul 

audit 

intern) 

Anual  Procese de 

bază 

descrise/actua

lizate de 

subdiviziunile 

aparatului 

central 

Art.14 (3) lit. 

e din Legea nr. 

229 din 

23.09.2010 

privind 

controlul 

financiar 

public intern 

În curs de realizare 

În data de 13 septembrie 2017 

subdiviziunilor MJ și autorităților din 

subordine a fost remisă Dispoziția nr. 

13/O/8 din 06.09.2017 prin care s-a 

solicitatat actualizarea proceselor de 

bază a fiecărei subdiviziuni. 

Totodată, în contextul reorganizării 
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Subdiviziu

nile 

aparatului 

central 

Ministerului, şi în virtutea  

solicitărilor mai multor colegi, prin 

mesaj electronic, în data de 14 

septembrie 2017, s-a amînat 

executarea Dispoziției. 

Astfel, prin decizia comună a DCAI 

s-a decis să se dea curs Dispoziției în 

2018. 

8 Autoevaluarea, 

raportarea  

sistemului de 

management 

financiar şi 

control, 

precum şi 

emiterea 

declaraţiei 

privind buna 

guvernare 

Elaborarea şi 

publicarea  

Declaraţiei privind 

buna guvernare 

Direcția 

manageme

nt 

instituțion

al 

(Serviciul 

audit 

intern) 

Anual  

Trimestru

l I, 2017 

Declaraţia 

privind buna 

guvernare, 

emisă şi 

publicată 

Planul de 

Acţiuni cu 

privire la 

aprobarea 

programului 

de dezvoltare 

a controlului 

financiar 

public intern 

pentru anii 

2014-2017 

Realizat 

Declarația privind buna guvernare a 

fost aprobată în data de 06.02.2017 și  

publicată pe site-ul Ministerului 

Justiției:  
http://justice.gov.md/public/files/file/rapoart

e/2017/februarie/buna_guvernare.pdf. 

 

 

Obiectivul strategic nr.10: Asigurarea accesibilității și prestarea calitativă a serviciilor publice     Strategia națională de integritate și 

anticorupție pentru anii 2017-2020 

(aprobată prin Hotărîrea 

Parlamentului nr. 56 din 30 martie 

2017) 

1 Reglementarea 

tuturor 

serviciilor 

prestate contra 

cost  de către 

Ministerul 

Justiției, 

instituţiile 

subordonate 

ale acestuia şi 

de instanţele 

judecătoreşti şi 

tarifelor la 

acestea. 

Elaborarea 

proiectului 

Hotărîrii 

Guvernului cu 

privire la 

modificarea și 

completarea 

Nomenclatorului 

lucrărilor efectuate 

şi serviciilor 

prestate, contra 

plată, de Ministerul 

Justiţiei şi 

instituţiile 

Direcția 

elaborare 

acte 

normative 

 

Trimestru

l III, 

2017 

Proiect 

elaborat și 

remis 

Guvernului 

 În curs de realizare 

Proiectul Hotărârii de Guvern cu 

privire la modificarea, completarea și 

abrogarea unor hotărîri ale 

Guvernului (optimizarea structurii și 

activității Ministerului Justiţiei şi 

autorităţilor administrative din 

subordine) a fost remis la avizare prin 

scrisoarea nr. 03/12761 din 20 

noiembrie 2017. 

Proiectul propune și modificarea 

Hotărârea Guvernului nr. 241 din 6 

martie 2006 „Cu privire la aprobarea 

Nomenclatorului lucrărilor efectuate 

http://justice.gov.md/public/files/file/rapoarte/2017/februarie/buna_guvernare.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/rapoarte/2017/februarie/buna_guvernare.pdf
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subordonate ale 

acestuia şi de 

instanţele 

judecătoreşti şi 

tarifelor la acestea, 

precum şi a 

regulamentelor 

privind modul şi 

direcţiile de 

utilizare a 

mijloacelor 

speciale 

şi serviciilor prestate, contra plată, de 

subdiviziunile şi instituţiile 

subordonate Ministerului Justiţiei şi 

tarifelor la acestea, precum şi a 

regulamentelor privind modul şi 

direcţiile de utilizare a mijloacelor 

speciale”. 

Proiectul se definitivează în baza 

avizelor recepționate și urmează a fi 

remis CNA pentru efectuarea 

expertizei anticorupție. 
http://www.justice.gov.md/public/files/t

ransparenta_in_procesul_decizional/coo

rdonare/2017/octombrie/HG20112017.p

df 

Obiectivul strategic nr. 11: Dezvoltarea serviciilor de probațiune 

1 Implementarea 

Strategiei de 

dezvoltare a 

sistemului de 

probaţiune 

pentru perioada 

anilor 2016-

2020  

 Inspectora

tul 

Național 

de 

Probațiune 

Semestria

l 

Numărul de 

acțiuni 

realizate în 

raport cu cele 

planificate 

Strategia de 

dezvoltare a 

sistemului de 

probaţiune 

pentru 

perioada 

anilor 2016-

2020 

(aprobată prin 

HG nr. 1015 

din 

01.09.2016) 

În curs de realizare 

Conform Strategiei de dezvoltare a 

sistemului de probaţiune, pentru anul 

2017, au fost planificate pentru 

realizare 52 de acţiuni (măsuri). 

Astfel, acţiunile au fost realizate la 

următorul nivel: 42 acţiuni au fost 

realizate (80,76 %), 5 acţiuni au fost 

parţial realizate (9,62 %) şi 5 acţiuni 

nerealizate (9,62 %). 

2 Evaluarea 

comprehensivă 

a sistemului de 

probațiune în 

raport cu 

misiunea, 

viziunea, 

legislația in 

vigoare și a 

bunelor 

Elaborarea 

studiului și 

prezentarea 

recomandărilor  

Inspectora

tul 

Național 

de 

Probațiune 

Trimestru

l I, 2017 

 

Studiu 

elaborat și 

recomandări 

prezentate 

 

Strategia de 

dezvoltare a 

sistemului de 

probaţiune 

pentru 

perioada 

anilor 2016-

2020 

(aprobată prin 

HG nr. 1015 

Realizat 

Studiul a fost elaborat și 

recomandările prezentate în februarie 

2017. 

Studiul este plasat pe site-ul INP la 

adresa: 
http://probatiune.gov.md/?go=page&p=

195 . 

http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/2017/octombrie/HG20112017.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/2017/octombrie/HG20112017.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/2017/octombrie/HG20112017.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/2017/octombrie/HG20112017.pdf
http://probatiune.gov.md/?go=page&p=195
http://probatiune.gov.md/?go=page&p=195
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practici din 

01.09.2016) 

3 Dezvoltarea 

cadrului 

legislativ de 

funcționare a 

sistemului de 

probațiune 

Elaborarea 

proiectului de 

modificare  

Inspectora

tul 

Național 

de 

Probațiune 

Trimestru

l III, 

2017 

Proiect 

elaborat și 

remis 

 

Strategia de 

dezvoltare a 

sistemului de 

probaţiune 

pentru 

perioada 

anilor 2016-

2020 

(aprobată prin 

HG nr. 1015 

din 

01.09.2016) 

Realizat 

Acțiunea a fost realizată prin mai 

multe acte normative: 

- Modificări la Regulamentul cu 

privire la modul de executare a 

pedepsei penale sub formă 

de  muncă neremunerată în folosul 

comunităţii, nr. 1643 din 31.12.2003, 
http://www.gov.md/sites/default/files/d

ocument/attachments/intr23_59.pdf; 

- Legea nr. 163 din 20.07.2017 pentru 

modificarea și completarea unor acte 

legislative (umanizarea pedepselor 

penale), 

http://lex.justice.md/md/371963/; 

- Proiectul Regulamentului privind 

modul de întocmire a referatului 

presentințial de evaluare a 

personalității. 

- Hotărârea Guvernului nr. 1322 din 

08.12.2016 pentru aprobarea 

Regulamentului privind 

monitorizarea electronică a 

persoanelor; 

- Proiectul de Ordin cu privire la 

aprobarea Regulamentului privind 

pregatirea pentru liberare a 

detinuților. 

- Proiectul de Ordin cu privire la 

aprobarea și completarea Ordinului 

Ministrului justiției nr. 560 din 

31.12.2008 cu privire la aprobarea 

condițiilor și formei contractului de 

acordare a asistenței psihosociale 

persoanelor liberate din locurile de 

detenție și a regulilor privind modul 

http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr23_59.pdf
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr23_59.pdf
http://lex.justice.md/md/371963/
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de întocmire a referatului 

presentințial de evaluare a 

personalității. 

- Ordinul nr. 529 din 07.07.2017  cu 

privire la aprobarea Regulamentului 

de organizare și funcționare a 

consiliului consultativ al probațiunii: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view

&view=doc&lang=1&id=370945. 

4  Dezvoltarea 

unui mecanism 

de formare 

inițială și 

continuă a 

consilierilor de 

probațiune  

1.Dezvoltarea 

centrelor 

instructiv-

metodice 

Inspectora

tul 

Național 

de 

Probațiune 

Semestria

l 

Mecanism de 

colaborare cu 

aceste 

instituții 

pentru 

practica de 

specialitate 

stabilit 

Strategia de 

dezvoltare a 

sistemului de 

probaţiune 

pentru 

perioada 

anilor 2016-

2020 

(aprobată prin 

HG nr. 1015 

din 

01.09.2016) 

Realizat 

A fost elaborat și aprobat 

Regulamentul privind organizarea şi 

funcţionarea centrelor instructiv-

metodice, care poate fi accesat: 
http://probatiune.gov.md/?go=page&p=

195. 

În cadrul Inspectoratelor regionale de 

probațiune Centru, Nord și Sud au 

fost create Centre instructiv-

metodice cu următoarele sedii: 

Zona Centru – mun. Chişinău, str. 

Vasile Alecsandri1; 

Zona Nord – Biroul de probaţiune 

Briceni, or. Briceni, str. 

Independenţii 44; 

Zona Sud – Biroul de probaţiune 

Ceadîr-Lunga, or. Ceadîr-Lunga, str. 

Lomonosova 20. 

 

 

2.Elaborarea 

Curriculei de 

instruire inițială și 

continuă a 

consilierilor de 

probațiune 

Inspectora

tul 

Național 

de 

Probațiune 

Trimestru

l II, 2017 

Curricule 

elaborate și 

editate 

 

Strategia de 

dezvoltare a 

sistemului de 

probaţiune 

pentru 

perioada 

anilor 2016-

2020 

(aprobată prin 

HG nr. 1015 

Realizat 

La data de 23 martie 2017 a fost 

elaborată şi aprobată curricula de 

instruire iniţială şi continuă a 

consilierilor de probaţiune. 
http://probatiune.gov.md/?go=page&p=

195. 

Planul calendaristic modular de 

formare continuă a consilierilor de 

probațiune a fost întocmit în comun 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=370945
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=370945
http://probatiune.gov.md/?go=page&p=195
http://probatiune.gov.md/?go=page&p=195
http://probatiune.gov.md/?go=page&p=195
http://probatiune.gov.md/?go=page&p=195
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din 

01.09.2016) 

cu Institutul Național al Justiției 

pentru anul 2017 și a fost plasat pe 

site-ul INJ la adresa: 
https://www.inj.md/ro/planuri-de-

formare-1. 

 

 

3.Asigurarea 

formării continue a 

consilierilor de 

probațiune 

Inspectora

tul 

Național 

de 

Probațiune 

Trimestru

l II-IV, 

2017 

Numărul 

consilerilor 

instruiți 

Strategia de 

dezvoltare a 

sistemului de 

probaţiune 

pentru 

perioada 

anilor 2016-

2020 

(aprobată prin 

HG nr. 1015 

din 

01.09.2016) 

Realizat 

În perioada anului curent a avut loc 

instruirea continuă a consilierilor de 

probaţiune la diverse tematici, unde  

au fost instruiţi 178 persoane, 

conform ordinelor emise. 

 

 

4.Instruirea 

funcționarilor 

publici din cadrul 

oficiilor de 

probațiune 

Inspectora

tul 

Național 

de 

Probațiune 

Trimestru

l II-IV, 

2017 

Numărul 

funcționarilor 

instruiți 

Strategia de 

dezvoltare a 

sistemului de 

probaţiune 

pentru 

perioada 

anilor 2016-

2020 

(aprobată prin 

HG nr. 1015 

din 

01.09.2016) 

Realizat  

În perioada anului 2017 au fost 

instruiți 221 funcţionari din cadrul 

INP şi a birourilor de probaţiune.  

 

5 Identificarea și 

adoptarea unor 

noi măsuri și 

sancțiuni 

comunitare 

Elaborarea unui 

proiect de lege 

privind 

modificarea și 

completarea 

legislației, care să 

transpună 

recomandările 

propuse în baza 

Inspectora

tul 

Național 

de 

Probațiune 

Trimestru

l IV, 

2017 

Proiect 

elaborat 

 

Strategia de 

dezvoltare a 

sistemului de 

probaţiune 

pentru 

perioada 

anilor 2016-

2020 

(aprobată prin 

În curs de realizare 

A fost elaborat Studiul comparativ 

privind măsurile și sancțiunile 

comunitare în Uniunea Europeană, 

de către expertul contractat - 

proiectul EUTAP-4. A fost 

prezentată variantă preliminară a 

Studiului și urmează să fie definitivat 

pînă la sfîrșitul anului.  

https://www.inj.md/ro/planuri-de-formare-1
https://www.inj.md/ro/planuri-de-formare-1
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Studiului 

comparativ privind 

măsurile și 

sancțiunile 

comunitare în 

Uniunea 

Europeană 

HG nr. 1015 

din 

01.09.2016) 

Ulterior, după finalizarea studiului în 

baza  recomandărilor formulate va fi 

elaborat proiectul de lege de 

modificare și completare a legislației. 

6 

Organizarea 

centrelor de 

reabilitare 

socială a 

persoanelor 

liberate din 

locurile de 

detenție 

Crearea centrelor 

regionale de 

reabilitare socială a 

persoanelor 

liberate din locurile 

de detenție 

 

Inspectora

tul 

Național 

de 

Probațiune 

Trimestru

l IV, 

2017 

Centre de 

reabilitare 

socială în 

zona Centru și 

Sud 

create/dotate 

Strategia de 

dezvoltare a 

sistemului de 

probaţiune 

pentru 

perioada 

anilor 2016-

2020 

(aprobată prin 

HG nr. 1015 

din 

01.09.2016) 

Realizat 

La 11.12.2017 au fost aprobate 

modificările la Regulamentul privind 

organizarea și funcționarea 

Centrelor de reabilitare socială a 

persoanelor liberate de pedeapsă 

penală și persoanelor liberate din 

locurile de detenție. 

Centrele regionale de reabilitare au 

fost create în sediul următoarelor 

birouri de probațiune: 

- Biroul de probaţiune Căuşeni; 

- Biroul de probaţiune Ceadîr-Lunga; 

- Biroul de probațiune Floreşti. 

7 Diversificarea 

modului de 

executare a 

muncii 

neremunerate 

în folosul 

comunității. 

Elaborarea 

Regulamentului de 

organizare și 

funcționare a 

atelierelor 

comunitare 

Inspectora

tul 

Național 

de 

Probațiune 

Trimestru

l IV, 

2017 

Regulament 

aprobat 

 Realizat 

La 11.12.2017 au fost aprobate 

modificările la Regulamentul privind 

organizarea și funcționarea 

Centrelor de reabilitare socială a 

persoanelor liberate de pedeapsă 

penală și persoanelor liberate din 

locurile de detenție prin ordinul INP 

nr. 251 în care a fost reglementată 

activitatea de funcționare a 

atelierelor comunitare de executare a 

muncii neremunerată în folosul 

comunității. Regulamentul a fost 

publicat pe site-ul INP la adresa: 

http://probatiune.gov.md/?go=page

&p=195.  

http://probatiune.gov.md/?go=page&p=195
http://probatiune.gov.md/?go=page&p=195
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8 

Extinderea 

aplicării 

monitorizării 

electronice 

1.Crearea 

Centrului de 

Monitorizare 

Electronică 

Inspectora

tul 

Național 

de 

Probațiune 

Trimestru

l IV, 

2017 

 

Centru creat 

 

Strategia de 

dezvoltare a 

sistemului de 

probaţiune 

pentru 

perioada 

anilor 2016-

2020 

(aprobată prin 

HG nr. 1015 

din 

01.09.2016) 

În curs de realizare 

A fost creat Serviciul monitorizare 

electronică și tehnologii 

informaționale în cadrul 

Inspectoratului Național de 

Probațiune alcătuit din 3 persoane 

care are competența de monitorizare 

electronică a persoanelor. În urma 

creșterii numărului de persoane 

supuse monitorizării electronice va fi 

creat Centrul de monitorizare 

electronică. 

 

 

2. Elaborarea 

proiectului de lege 

privind extinderea 

aplicării 

monitorizării 

electronice și 

asupra altor 

categorii de 

persoane în 

conflict cu legea 

penală. 

Inspectora

tul 

Național 

de 

Probațiune 

Trimestru

l II, 2017 

Proiect 

elaborat 

 

Strategia de 

dezvoltare a 

sistemului de 

probaţiune 

pentru 

perioada 

anilor 2016-

2020 

(aprobată prin 

HG nr. 1015 

din 

01.09.2016) 

Realizat  

Proiectul de lege a fost elaborat și 

adoptat prin Legea nr. 163 din 

20.07.2017 pentru modificarea și 

completarea unor acte legislative 

(umanizarea pedepselor penale), care 

poate fi accesat la link-ul: 

http://lex.justice.md/md/371963/. 

9 

Dezvoltarea 

programelor 

probaţionale 

1.Dezvoltarea în 

comun cu 

Departamentul 

Instituțiilor 

Penitenciare a unui 

program/plan de 

intervenție psiho-

socială, 

educațională, 

profesională care 

să poată fi utilizat 

pe perioada 

detenției și 

pregătirea către 

Inspectora

tul 

Național 

de 

Probațiune 

Semestria

l 

Program/plan 

aprobat 

 

Strategia de 

dezvoltare a 

sistemului de 

probaţiune 

pentru 

perioada 

anilor 2016-

2020 

(aprobată prin 

HG nr. 1015 

din 

01.09.2016) 

Realizat  

Pe parcursul anului 2017 a avut loc 

pilotarea Programului, care constă 

din 3 module, în birourile de 

probaţiune: Buiucani, Centru, 

Rîşcani mun. Chişinău, Bălţi, 

Bender, Briceni, Cahul, Leova, 

Hînceşti, Orhei, Rezina, Soroca, 

Taraclia. 

În perioada 23–27 ianuarie 2017 s-a 

desfăşurat a doua sesiune de instruire 

comună a consilierilor de probaţiune 

şi asistenţilor sociali din cadrul 

Departamentului Instituţiilor 

http://lex.justice.md/md/371963/
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liberare Penitenciare cu genericul „Tehnici 

de lucru în programe de pregătire 

pentru liberarea persoanelor care 

execută pedeapsă privativă de 

libertate”, organizat cu suportul 

Proiectului finanţat de UE „Sprijin 

acordat sistemelor de executare, 

probaţiune şi reabilitare în 

Moldova”, în cadrul căreia au fost 

instruiţi 15 consilieri de probaţiune.  

 

 

2.Implementarea la 

nivel național a 

programelor 

probaționale 

existente 

Inspectora

tul 

Național 

de 

Probațiune 

Semestria

l 

Raport anual 

întocmit 

 

 Realizat  

Pe parcursul anului curent au fost 

implementate următoarele programe 

probaţionale: 

1.Programul de reducere a abuzului 

de substanţe (PRAS) – implicați în 

program 5 minori şi 73 adulţi 

2.Programul de pregatire pentru 

liberare a persoanelor care execută o 

pedeapsă privativă de libertate - 

implicați în program 11 minori şi 108 

adulţi 

3. Programul probaţional de 

diminuare a agresivităţii - implicați în 

program 2 minori şi 27 adulţi. 

4. Programul de intervenţie pentru 

reducerea comportamentelor pre-

delincvenţionale şi infracţionale ale 

copiilor şi adolescenţilor aflaţi la risc 

- implicați în program 26 minori. 

5. Programul „Motivaţia spre 

schimbare” - urmează să fie 

implementat la nivel naţional – 

identificați pentru program 62 

subiecţi ai probaţiunii adulţi. 
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Raportul pentru anul 2017 a fost 

elaborat și  urmează a fi plasat pe 

pagina web a INP-ului. 

10 Asigurarea 

funcționării 

sistemului 

electronic de 

evidență a 

persoanelor 

supravegheate 

1.Realizarea unei 

analize privind 

indicatorii necesari 

de a fi incluși în 

sistemul de 

evidență 

electronică, ținînd 

cont de solicitările 

Consiliului 

Europei 

 

Inspectora

tul 

Național 

de 

Probațiune 

Trimestru

l II, 2017 

Analiză 

efectuată 

 

Strategia de 

dezvoltare a 

sistemului de 

probaţiune 

pentru 

perioada 

anilor 2016-

2020 

(aprobată prin 

HG nr. 1015 

din 

01.09.2016) 

Realizat 

A fost elaborat raportul privind 

realizarea analizei cu referire la 

indicatorii necesari de a fi incluşi în 

sistemul de evidenţă electronică, 

ţinînd cont de solicitările Consiliului 

Europei care a fost publicat pe site-ul 

INP la adresa: 

http://probatiune.gov.md/?go=page&p=195.  

 

 

 

2.Întocmirea listei 

de indicatori 

statistici colectați 

prin sistemul 

electronic de 

evidență a 

persoanelor 

supravegheate 

Inspectora

tul 

Național 

de 

Probațiune 

Trimestru

l II, 2017 

Lista de 

indicatori 

întocmită 

 

 Realizat 

Lista de indicatori statistici necesari 

de a fi colectaţi prin sistemul 

electronic de evidenţă a persoanelor 

supravegheate a fost elaborată și 

poate fi accesată la linkul:  

http://probatiune.gov.md/?go=page&p=195. 

11 Măsurarea 

impactului și 

eficienței 

activității de 

probațiune  

1.Realizarea unui 

studiu de măsurare 

a calității și 

utilității referatelor 

presentințiale de 

evaluare a 

personalității 

Inspectora

tul 

Național 

de 

Probațiune 

Trimestru

l I, 2017 

1.Studiu 

elaborat și 

publicat pe 

pagina web;  

2.Propuneri 

de 

îmbunătățire a 

referatelor de 

evaluare 

formulate 

Strategia de 

dezvoltare a 

sistemului de 

probaţiune 

pentru 

perioada 

anilor 2016-

2020 

(aprobată prin 

HG nr. 1015 

din 

01.09.2016) 

Realizat 

Studiul a fost elaborat de către 

expertul contractat de Proiectul 

EUTAP-4 în care au fost prezentate 

propunerile de îmbunătăţire a 

referatelor de evaluare şi a fost plasat 

pe site-ul INP la adresa: 
http://probatiune.gov.md/?go=page&p=

195 . 

 

 

 

2.Realizarea unui 

studiu comparativ 

privind măsurile și 

Inspectora

tul 

Național 

Trimestru

l IV, 

2017 

1.Studiu 

elaborat și 

publicat pe 

Strategia de 

dezvoltare a 

sistemului de 

În curs de realizare 

Studiul comparativ privind măsurile 

și sancțiunile comunitare în Uniunea 

http://probatiune.gov.md/?go=page&p=195
http://probatiune.gov.md/?go=page&p=195
http://probatiune.gov.md/?go=page&p=195
http://probatiune.gov.md/?go=page&p=195
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sancțiunile 

comunitare în 

Uniunea 

Europeană  

de 

Probațiune 

pagina web a 

INP; 

2.Propuneri 

de 

îmbunătățire 

formulate 

probaţiune 

pentru 

perioada 

anilor 2016-

2020 

(aprobată prin 

HG nr. 1015 

din 

01.09.2016) 

Europeană a fost elaborat de către 

expertul contractat de către proiectul 

EUTAP-4. A fost prezentată o 

variantă preliminară a Studiului și 

urmează să fie prezentată varianta 

finală cu propunerile de îmbunătățire 

formulate în domeniul probațiunii 

care va fi publicat pe site-ul INP. 

12 Instituirea 

Consiliului 

consultativ al 

probațiunii și 

Consiliilor 

consultative 

raionale 

1.Elaborarea și 

aprobarea 

Regulamentului de 

activitate a 

Consiliilor 

consultative 

Inspectora

tul 

Național 

de 

Probațiune 

Trimestru

l II, 2017 

Regulament 

aprobat 

 

Strategia de 

dezvoltare a 

sistemului de 

probaţiune 

pentru 

perioada 

anilor 2016-

2020 

(aprobată prin 

HG nr. 1015 

din 

01.09.2016) 

Realizat 

Regulamentul de organizare și 

funcționare a consiliului consultativ 

al probațiunii, a fost elaborat și 

aprobat prin ordinul MJ, nr. 529 din 

07.07.2017. Poate fi accesat la adresa 

INP: 

http://probatiune.gov.md/?go=page&p=195.  

 

 

2. Crearea 

Consiliilor 

consultative 

Inspectora

tul 

Național 

de 

Probațiune 

Trimestru

l IV, 

2017 

Consilii 

consultative 

create 

Strategia de 

dezvoltare a 

sistemului de 

probaţiune 

pentru 

perioada 

anilor 2016-

2020 

(aprobată prin 

HG nr. 1015 

din 

01.09.2016) 

Realizat  

Consiliile consultative la nivel 

central și raional a probațiunii au fost 

create prin Regulamentul de 

organizare și funcționare a 

consiliului consultativ al probațiunii, 

aprobat prin ordinul MJ, nr. 529 din 

07.07.2017. Funcționarea și 

constituirea Consililiului raional al 

probațiunii și stabilirea membrilor 

participanți s-a asigurat prin ordinul 

nr. 246 din 30.11.2017 emise de către 

directorul adjunct al INP. 

 

 

3.Coordonarea 

activității 

reprezentanților 

altor autorități 

Inspectora

tul 

Național 

de 

Trimestru

l IV, 

2017 

Rapoarte 

anuale cu 

privire la 

activitatea 

Strategia de 

dezvoltare a 

sistemului de 

probaţiune 

Realizat 

La data de 22.12.2017 a fost elaborat 

Raportul anual privind activitatea 

consiliilor consultative a probațiunii 

http://probatiune.gov.md/?go=page&p=195
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publice centrale şi 

autorităților 

publice locale, 

organizațiilor 

necomerciale a 

căror activitate are 

legătură directă sau 

tangențială cu 

probațiunea 

Probațiune Consiliilor 

consultative 

elaborate 

 

pentru 

perioada 

anilor 2016-

2020 

(aprobată prin 

HG nr. 1015 

din 

01.09.2016) 

și prezentat conducerii INP. Astfel, a 

fost coordonată și monitorizată 

activitatea Consiliilor consultative 

raionale a probațiunii cu participarea 

reprezentanților altor autorități 

publice centrale şi autorităților 

publice locale, organizațiilor 

necomerciale a căror activitate are 

legătură directă sau tangențială cu 

probațiunea și pînă la sfîrșitul anului 

vor avea loc și alte ședințe conform 

agendelor stabilite. 

13 Promovarea 

activității de 

probațiune in 

rîndul 

publicului larg, 

al organelor de 

drept și al 

reprezentanțilo

r administrației 

publice. 

Organizarea 

campaniilor de 

conștientizare și 

sensibilizare a 

comunității cu 

privire la eficiența 

și avantajele 

pedepselor 

alternative la 

detenție. 

Inspectora

tul 

Național 

de 

Probațiune 

Semestria

l 

1. Nr. 

campaniilor 

organizate; 

2. Nr. 

partenerilor/ 

beneficiarilor 

implicați. 

Strategia de 

dezvoltare a 

sistemului de 

probaţiune 

pentru 

perioada 

anilor 2016-

2020 

(aprobată prin 

HG nr. 1015 

din 

01.09.2016) 

Realizat  

1. Au fost organizate 32 de campanii 

printre care: 

- 29 campanii de informare a 

publicului larg despre executarea 

pedepsei cu munca neremunerată în 

folosul comunității ca alternativă la 

detenție; 

- 1 campanie de prevenire a 

consumului de alcool la volan: ”Nu te 

lăsa condus de alcool! Cineva drag te 

așteaptă acasă”; 

- 1 campanie de promovare a 

Concepției de dezvoltare a sistemului 

de monitorizare electronică în 

regiunea Centru, Nord și Sud a țării 

cu suportul financiar al proiectului 

EUTAP-4; 

- atelietrul de lucru Aplicarea 

pedepselor alternative la detenție, în 

scopul stabilirii bunelor practici de 

lucru și informării despre noile 

prevederi legislative de aplicare a 

pedepselor alternative la pedeapsa 

închisorii. 
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2. În cadrul campaniei au fost 

diseminate 4400 de pliante pentru 

informarea publicului larg despre 

importanţa activităţii probaţiunii. 

INP în parteneriat cu IGP cu suportul 

logistic al Proiectului Uniunii 

Europene ”Sprijin acordat sistemelor 

de executare, probațiune și reabilitare 

din Moldova” (EUTAP-4). 

14 Crearea unor 

focus grupuri 

de reîncadrare 

socială a post 

deținuților/deți

nutelor 

Crearea 

Grupuririlor 

împreuna cu 

partenerii de 

dezvoltare (UN 

WOMEN, 

UNICEF, Coaliția 

Națională Viața 

fără Violență în 

Familie) pentru 

susținerea 

victimelor de 

violența domestică 

și reîncadrarea 

acestora dupa 

detenție în 

societate 

Cabinetul 

Ministrulu

i 

Trimestru

l II-IV, 

2017 

Focus-grupuri 

create în 

colaborare cu 

partenerii de 

dezvoltare 

 Realizat 

Cu susținerea Fondului Internațional 

pentru Urgențe ale Copiilor al 

Națiunilor Unite 

(UNICEF) a avut loc un program de 

asistență „Reintegrarea socială a 

deținuților„ – unde copii sunt instruiți 

în baza unor programe speciale în 

scopul reintegrării acestora în 

societate. Cu suportul EUTAP 4 a 

avut loc instruirea deținuților pentru 

pregătirea reintegrării acestora în 

societate. 

Obiectivul strategic nr. 12: Asigurarea îmbunătățirii condițiilor de detenție 

1 Reducerea 

violenței în 

sistemul 

penitenciar 

1.Implementarea 

unui Program de 

reducere a 

violenței în mediul 

penitenciar 

Departam

entul 

instituțiilo

r 

penitencia

re 

Trimestru

l IV, 

2017 

Program 

elaborat 

Strategia de 

dezvoltare a 

sistemului 

penitenciar 

pentru anii 

2016-2020 

(aprobată prin 

HG nr. 1462 

din 

30.12.2016) 

În curs de realizare 

Programul nu a fost elaborat 

deoarece rezultatele Studiului de 

referință asupra subculturii criminale 

din penitenciarele din Moldova, 

efectuat de către un grup de experți, 

implementat în cadrul Proiectului 

Consiliului Europei „Susținerea 

reformei justiției penale în Republica 

Moldova” a fost expediat către DIP 

spre examinare la 14.12.2017. 
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Ulterior a fost instituit un grup de 

lucru cu privire la examinarea acestui 

Studiu, rezultatele cărora, împreună 

cu recomandările aduse de experți, 

urmează să fie incluse în Programul 

de reducere a violenței în mediul 

penitenciar. 

  2.Reorganizarea 

spațiilor locative 

prin reamenajarea 

spațiilor de trai și 

zonelor locative 

mai mici 

Departam

entul 

instituțiilo

r 

penitencia

re 

Trimestru

l IV, 

2017 

Numărul 

spațiilor 

identificate 

Strategia de 

dezvoltare a 

sistemului 

penitenciar 

pentru anii 

2016-2020 

(aprobată prin 

HG nr. 1462 

din 

30.12.2016) 

Realizat 

În baza studiilor efectuate anterior 

aflate în gestiunea subdiviziunilor 

subordonate DIP, au fost stabilite 5 

imobile în care este posibilă 

replanificarea și crearea locurilor noi 

de detenție, respectiv acestea se 

regăsesc în penitenciarele nr. 7 - 

Rusca, nr. 2 - Lipcani, nr. 3 - Leova, 

nr. 10 - Goian, nr. 17 - Rezina, nr. 5 - 

Cahul. 

În cadrul sistemului penitenciar sunt 

în curs lucrări de replanificare a 

spațiilor de detenție cu capacitate 

mare în încăperi mai mici în 

penitenciarele nr. 9 - Pruncul (un 

sector), 2 -Lipcani (un bloc), 6 - 

Soroca (două blocuri de regim), în 

proces de planificare nr. 18 - 

Brănești. 

Totodată, în cadrul proiectului 

EUTAP –  4 este preconizată 

evaluarea tuturor imobilelor aflate în 

gestiunea penitenciarelor. Ca 

rezultat, informația sistematizată ne 

va permite evaluarea spațiilor de 

detenție ce necesită a fi reamenajate. 

2 Dezvoltarea 

serviciilor 

medicale de 

calitate pentru 

1.Instituirea 

unității de dirijare 

al serviciilor de 

sănătate acordate 

Departam

entul 

instituțiilo

r 

Trimestru

l III, 

2017 

Proiect de act 

normativ 

elaborat și 

aprobat 

Strategia de 

dezvoltare a 

sistemului 

penitenciar 

În curs de realizare 

Proiectul hotărârii privind crearea 

Direcției asistență medicală 

persoanelor deținute în penitenciare a 
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persoanele 

private de 

libertate, 

echivalente cu 

cele prestate în 

sistemul public 

de sănătate 

persoanelor 

deținute 

penitencia

re 

pentru anii 

2016-2020 

(aprobată prin 

HG nr. 1462 

din 

30.12.2016) 

fost elaborat și urmează a fi remis 

spre aprobare Guvernului. 

Totodată, a fost perfectat şi Proiectul 

Normativelor de state propuse pentru 

Servicii medicale, Instituții 

spitalicești şi secții/direcții din cadrul 

Direcției generale. 

Proiectul statelor de organizare va fi 

aprobat numai după instituirea 

Unității de dirijare (nu este aprobată 

Hotărârea Guvernului privind crearea 

Direcției asistență medicală 

persoanelor deținute în penitenciare). 

  2.Consolidarea 

capacității unității 

de dirijare a 

serviciilor de 

sănătate acordate 

persoanelor 

deținute 

Departam

entul 

instituțiilo

r 

penitencia

re 

Trimestru

l IV, 

2017 

Indicatori de 

raportare 

elaborați 

Strategia de 

dezvoltare a 

sistemului 

penitenciar 

pentru anii 

2016-2020 

(aprobată prin 

HG nr. 1462 

din 

30.12.2016) 

Realizat 

În conformitate cu prevederile legii 

RM nr. 412-XV din 09.12.2004 „Cu 

privire la statistica oficială”, 

raportarea indicatorilor de 

monitorizare şi control a activității 

medicale se efectuează în 

conformitate cu Ordinul MS nr. 845 

din 20.10.2015. 

Directia medicală a DIP dispune de 

toate registrele necesare pentru 

activitate. 

  3.Implementarea 

sistemului 

informațional 

integrat pentru 

managementul 

asistenței medicale 

în penitenciare 

Departam

entul 

instituțiilo

r 

penitencia

re 

Trimestru

l III, 

2017 

Raport 

elaborat 

Strategia de 

dezvoltare a 

sistemului 

penitenciar 

pentru anii 

2016-2020 

(aprobată prin 

HG nr. 1462 

din 

30.12.2016) 

În curs de realizare 

S-a implementat sistemul 

informațional automatizat de 

evidență a circulației medicamentelor 

prin instalarea programului de 

evidență ,,1C” în toate instituțiile 

penitenciare, inclusiv şi în farmacia 

DM DIP. Pentru examinarea 

posibilității asigurării instituțiilor 

penitenciare, cu un sistem 

informațional integral (soft), pentru 

digitalizarea şi integrarea tuturor 

informațiilor cu caracter medical a 
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fost remisă o scrisoare către Centrul 

PAS. 

A avut loc o şedinţă în comun cu 

directorul Centrului PAS, cu referire 

la asigurarea cu un sistem 

informaţional cu caracter medical – 

ceea ce necesită resurse financiare. 

  4.Reformarea 

mecanismelor de 

finanțare a 

serviciilor 

medicale 

spitalicești din 

cadrul sistemului 

penitenciar 

Departam

entul 

instituțiilo

r 

penitencia

re 

Trimestru

l II, 2017 

Mecanisme 

noi de 

finanțare 

elaborate și 

implementate 

 În curs de realizare 

Reorganizarea sistemului de acordare 

a asistenței medicale în sistemul 

penitenciar, inclusiv de finanțare a 

serviciilor medicale spitalicești din 

cadrul sistemului penitenciar, 

urmează a fi inițiat din momentul în 

care își va începe efectiv activitatea 

subdiviziunea subordonată DIP, 

Direcția de asistență medicală 

penitenciară. În acest sens, HG cu 

privire la instituirea acesteia a fost 

expediată repetat autorităților publice 

spre avizare. 

  5.Acreditarea 

serviciilor 

medicale 

Departam

entul 

instituțiilo

r 

penitencia

re 

Trimestru

l III, 

2017 

Proiecte de 

acte 

normative 

elaborate și 

aprobate 

 Nerealizat 

  6.Implementarea 

programelor de 

sănătate 

persoanelor 

deținute în 

penitenciare 

Departam

entul 

instituțiilo

r 

penitencia

re 

Trimestru

l IV, 

2017 

Activități 

realizate 

conform 

programului 

Strategia de 

dezvoltare a 

sistemului 

penitenciar 

pentru anii 

2016-2020 

(aprobată prin 

HG nr. 1462 

din 

30.12.2016) 

Realizat 

În conformitate cu Programul 

naţional de control al tuberculozei, ca 

sarcină prioritară, este ameliorarea 

situaţiei epidemiologice a 

tuberculozei în instituţiile 

penitenciare.  

În Penitenciarul nr. 16 - Pruncul şi 

Penitenciarul nr. 13 - Chişinău, 

funcţionează eficient metoda rapidă 

de diagnostic GeneXpert, care 
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permite confirmarea diagnosticului 

de tuberculoză în 2 ore.  

Pe parcursul anului 2017, la intrarea 

în sistemul penitenciar au fost 

depistați 28 deținuți, ceea ce 

constituie 58,3%. Aderența la 

tratament antituberculos pentru anul 

2017 este 97%. 

În conformitate cu prevederile 

„Programului naţional de profilaxie 

şi control al infecţiei HIV/SIDA şi 

infecţiilor cu transmitere sexuală pe 

anii 2016-2020”, au fost întreprinse 

următoarele măsuri: 

 Depistarea infecţiei HIV/SIDA la 

deţinuţi. 

 Profilaxia şi controlul infecţiei 

HIV la deţinuţi şi personalul 

penitenciar. 

 Evidenţa şi monitorizarea 

cazurilor de HIV/SIDA. 

 Tratamentul acordat de ţinuţilor cu 

statut seropozitiv. 

La  finele anului 2017 în sistemul 

penitenciar se află în evidenţă 127 

pacienţi HIV, dintre care 15 cazuri 

noi şi 2 transfer din alte state. De 

tratament antiretroviral beneficiaza la 

moment 100 deținuți, farmacoterapia 

de substituție cu metadonă – 67 

persoane drogdependente.  

Pînă în anul curent realizarea acestor 

programe era asigurată din sursele 

Fondului Global. Pentru perioada 

următorilor 3 ani, finanțarea urmează 

a fi preluată din sursele bugetului de 

stat. 
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3 Modernizarea 

spațiilor de 

deținere și a 

infrastructurii 

instituțiilor 

penitenciare 

1.Elaborarea și 

implementarea 

planurilor 

multianuale de 

investiții în scopul 

îmbunătățirii 

condițiilor de 

detenție  

Departam

entul 

instituțiilo

r 

penitencia

re 

Trimestru

l I, 2017 

Planuri 

elaborate și 

implementate 

Strategia de 

dezvoltare a 

sistemului 

penitenciar 

pentru anii 

2016-2020 

(aprobată prin 

HG nr. 1462 

din 

30.12.2016) 

Realizat  

Au fost evaluate necesitățile 

Sistemului penitenciar la capitolul 

investiții cu scopul îmbunătățirii 

condițiilor de detenție și condițiilor 

de muncă a personalului. În acest 

context fiind elaborate planuri de 

investiții pentru perioade 

îndelungate, iar implementarea 

acțiunilor planului au început încă în 

anul 2016, fiind vizat în special 

divizarea spațiilor mari de detenție în 

spații cu capacitate de deținere mai 

mică, pentru sporirea nivelului 

siguranței în penitenciare. 

Deasemenea, planul de implementare 

a Strategiei de dezvoltare a 

Sistemului Penitenciar conține 

acțiuni concrete ce vizează 

îmbunătățirea condițiilor de detenție, 

acțiuni incluse și în planul de 

investiții. Astfel, utilizînd planul 

SDSP și planul multiannual de 

investiții a fost elaborată Strategia 

Sectorială de Cheltuieli, în 2016 

pentru perioada 2017-2019 și în 2017 

pentru perioada 2018-2020. 

  2.Identificarea și 

reamenajarea 

noilor spații sau 

încăperi, care ar 

putea fi reabilitate 

și amenajate în 

vederea plasării 

persoanelor 

deținute 

Departam

entul 

instituțiilo

r 

penitencia

re 

Trimestru

l IV, 

2017 

Spații 

identificate 

Strategia de 

dezvoltare a 

sistemului 

penitenciar 

pentru anii 

2016-2020 

(aprobată prin 

HG nr. 1462 

din 

30.12.2016) 

Realizat 

În urma studiului efectuat a 

imobilelor aflate în gestiunea 

subdiviziunilor subordonate DIP, au 

fost stabilite un șir de imobile în care 

este posibilă replanificarea și crearea 

locurilor noi de detenție, respectiv 

acestea se regăsesc în penitenciarele 

nr. 7 - Rusca, nr. 2 - Lipcani, nr. 3 - 

Leova, nr. 10 - Goian, nr. 17 - Rezina 

şi nr. 5 - Cahul. S-a constatat că, la 
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Penitenciarul nr. 6 – Soroca au fost 

identificate 2 spații a câte 62,4 m2, în 

care deja se petrec lucrări de 

reabilitare. Aceste spații ar permite 

deținerea a unui număr maxim de 40 

deținuți. Tot în incinta 

Penitenciarului nr. 6 a fost identificat 

un spațiu cu suprafața de 220 m2, care 

urmează a fi reabilitat în 2017 şi ar 

permite deținerea a unui număr de 55 

deținuți. 

Documentația de proiect și devizele 

de cheltuieli au fost efectuate pentru 

penitenciarele nr. 3 - Leova, nr. 10 - 

Goian, nr. 17 - Rezina, nr. 5 - Cahul, 

pentru restul instituții penitenciare nu 

au fost identificate mijloace 

financiare. 

Totodată este de menționat că în 

penitenciarele nr. 3 - Leova și nr. 10 

- Goian obiectivele sunt în curs de 

realizare, însă se atestă dificultăți în 

vederea finanțării acestora. 

4 Construcția de 

noi instituții de 

detenție 

Finisarea 

construcției casei 

de arest Bălți cu o 

capacitate de 650 

locuri 

Departam

entul 

instituțiilo

r 

penitencia

re 

Trimestru

l IV, 

2017 

Volumul 

lucrărilor 

desfășurate 

 Realizat 

La moment sunt definitivate ca 

structură 2 blocuri de detenție și 

turnul de legătură.  

În proces de construcţie sunt două 

blocuri de detenție fiind în curs 

lucrările de cofrare și fasonare a 

armaturii de rezistență pentru 

turnarea coloanelor, riglelor și 

planșeelor la etajele 2 a blocurilor de 

regim, obiectul presupune 21% de 

executare, cu procese verbale de 

executare achitate în sumă de 3400,0 

mii lei, scopul de bază pentru anul 

curent fiind definitivarea structurii de 
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rezistență a blocurilor de detenție și 

pregătirea către conservare pe timp 

de iarnă a obiectivului. 

5 Reconstrucția 

instituțiilor de 

detenție 

1.Alocarea 

resurselor 

financiare necesare 

pentru 

desfășurarea 

lucrărilor de 

reparații curente și 

întreținerea 

edificiilor  

Departam

entul 

instituțiilo

r 

penitencia

re 

Trimestru

l IV, 

2017 

Resurse 

financiare 

alocate 

 Realizat 

Pentru perioada anului 2017 a fost 

alocată suma de 7487000 lei pentru 

procurarea materialelor de 

construcţie necesare efectuării 

reparaţiilor curente şi lucărilor de 

întreţinere a edificiilor.  

  2.Reconstrucția 

unui bloc de 

detenție 

Penitenciarul nr. 3 

– Leova  

Departam

entul 

instituțiilo

r 

penitencia

re 

Trimestru

l IV, 

2017 

Lucrări 

executate 

 Realizat 

Lucrările au fost realizate în 

proporție de 75-78%. Totodată, a fost 

elaborat Planul de măsuri detaliate 

necesare a fi desfășurate pentru 

finalizarea și darea în exploatare a 

blocului de detenție aflat în 

reconstrucție din Penitenciarul nr. 3 - 

Leova cu capaciatatea de 110 locuri. 

Urmare a verificărilor tematice 

efectuate de către Inspecția de stat în 

construcții și achitării mijloacelor 

financiare pentru lucrările executate 

la obiective au fost reanimate 

lucrările de construcție montaj și 

organizat un Diagrama de lucru în așa 

mod ca mijloacele financiare alocate 

pentru obiecte să fie valorificate. 

  3.Lucrări de 

reabilitare a 

infrastructurii de 

pază și a zidurilor 

suport din 

Penitenciarul nr. 

10 - Goian 

Departam

entul 

instituțiilo

r 

penitencia

re 

Trimestru

l IV, 

2017 

Lucrări 

executate 

 În curs de realizare 

Gradul de executare este la nivel de 

57%, cu procese verbale de executare 

prezentate spre plată în sumă de 1 

108 843,93 lei, achitarea la moment 

este stopată urmare a inițierii unui 

control tematic al inspecției de stat în 

construcții, după finalizarea 
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controlului vor fi înaintate spre plată, 

sumele lucrărilor executate. 

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

1 Reorganizarea 

sistemului 

penitenciar  

Elaborarea 

proiectelor de acte 

normative sau 

proiectelor de 

modificare a 

actelor normative 

privind 

Regulamentele de 

organizare, 

funcționare și de 

ordine internă 

Departam

entul 

instituțiilo

r 

penitencia

re 

Trimestru

l III, 

2017 

Proiecte de 

acte 

normative 

elaborate și 

aprobate 

 Nerealizat 

Realizarea acţiunii respective va fi 

posibilă după evaluarea funcţională a 

sistemului penitenciar, care va 

determina modificări în structurile 

sistemului, cu luarea în calcul a 

planificării statului de personal. 

 

2 Dezvoltarea 

capacității 

strategice și 

operaționale a 

sistemului 

penitenciar 

1.Elaborarea 

conceptului de 

dezvoltare a 

capacității 

strategice a 

sistemului 

penitenciar 

Departam

entul 

instituțiilo

r 

penitencia

re 

Trimestru

l II, 2017 

Concept 

elaborat 

Strategia de 

dezvoltare a 

sistemului 

penitenciar 

pentru anii 

2016-2020 

(aprobată prin 

HG nr. 1462 

din 

30.12.2016) 

Realizat  

A fost elaborat proiectul conceptului 

de dezvoltare strategică a sistemului 

penitenciar. Acesta va determina 

revizuirea reglementărilor actuale în 

domeniul  organizării activității de 

planificare, prin modificarea 

corespunzătoare a ordinului MJ nr. 

400, din 14.09.2011 despre aprobarea 

Regulamentului cu privire la 

aplicarea Principiilor manageriale în 

cadrul sistemului penitenciar.  

  2.Organizarea 

formării 

profesionale pentru 

managerii de nivel 

superior în 

domeniul 

management 

strategic și conex, 

în vederea formării 

abilităților de 

planificare și 

execuție a 

Departam

entul 

instituțiilo

r 

penitencia

re 

Trimestru

l III, 

2017 

Cursuri de 

formare 

profesională 

organizate 

Strategia de 

dezvoltare a 

sistemului 

penitenciar 

pentru anii 

2016-2020 

(aprobată prin 

HG nr. 1462 

din 

30.12.2016) 

Nerealizat 

Această activitate urmează a fi 

realizată cu aportul partenerilor de 

dezvoltare prin intermediul 

proiectelor de asistență tehnică. 
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strategiilor de 

dezvoltare 

3 Dezvoltarea 

capacității 

operaționale a 

sistemului 

penitenciar 

Implementarea 

unui sistem de 

management al 

calității (e.g. ISO 

9001:2016) 

Departam

entul 

instituțiilo

r 

penitencia

re 

Trimestru

l II, 2017 

Sistem de 

management 

al calității 

implementat 

Strategia de 

dezvoltare a 

sistemului 

penitenciar 

pentru anii 

2016-2020 

(aprobată prin 

HG nr. 1462 

din 

30.12.2016) 

În curs de realizare 

La 16.06.2017, Directorul al 

Management Systems Certification 

din cadrul RINA SIMTEX-OC, 

Răzvan Ionescu, a instruit angajații 

DIP cu referire la: 

1.Prezentarea standardului 

internaţional de securitate a 

informaţiei ISO 27001, avantajele 

implementării in organizaţii; 

2. Leadership organizaţional, analiza 

de risc, proprietari de riscuri; 

3. Măsuri de securitate fizică, 

informatica, control acces, protejarea 

informaţiilor sensibile; 

4. Conştientizarea angajaţilor, 

securitate resurse umane; 

5. Conformitatea legală: protecţia 

datelor cu caracter personal; 

6. Audit intern, Analiza efectuatăa de 

management 

7. Alte standarde: ISO 37001 

(Sistemul de Management  

anticorupţie, masuri anti-mită), ISO 

9001; 

S-a propus ca în baza listei cerințelor 

de acreditare, DIP să demareze 

acțiunile de ajustare la acestea, de 

asemenea să elaboreze lista acțiunilor 

care pot primi suport din partea 

partenerilor de dezvoltare. 

4 Revizuirea 

legislației și 

procedurilor 

specific ariei 

execuțional 

Elaborarea 

proiectului de 

modificare 

Departam

entul 

instituțiilo

r 

penitencia

Trimestru

l I, 2017 

Proiect 

elaborat și 

aprobat 

Strategia de 

dezvoltare a 

sistemului 

penitenciar 

pentru anii 

Realizat  

În scopul realizării acțiunii au fost 

întreprinse mai multe măsuri: 

- la data de 29.03.2017 a fost înaintat 

proiectul de HG cu privire la 
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penale re 2016-2020 

(aprobată prin 

HG nr. 1462 

din 

30.12.2016) 

modificarea şi completarea HG nr. 

1310 din 24 noiembrie 2008 (cu 

privire la instituirea sistemului 

progresiv de executare a pedepsei); 

- la data de 21.04.2017 a fost 

prezentat proiectul cu privire la 

aprobarea Regulilor privind numărul, 

periodicitatea şi durata convorbirilor 

telefonice, care pot fi efectuate sau 

primite de condamnat, pentru 

examinarea acestuia, iniţierea 

consultărilor publice și aprobare; 

- la data de 26.04.2017 a fost înaintat 

proiectul de HG cu privire la 

modificarea şi completarea HG nr. 

241 din  06.03.2006, cu privire la 

aprobarea Nomenclatorului lucrărilor 

efectuate şi serviciilor prestate, 

contra plată, de Ministerul Justiţiei şi 

instituţiile subordonate ale acestuia şi 

de instanţele judecătoreşti şi tarifelor 

la  acestea, precum şi a 

regulamentelor privind modul şi 

direcţiile de utilizare a mijloacelor 

speciale, pentru examinarea acestuia 

şi iniţierea consultărilor publice şi 

aprobare; 

 la data de 30.05.2017, a 

fost elaborat proiectul 

de HG cu privire la 

modificarea şi 

completarea Statutului 

executării pedepsei de 

către condamnați, 

aprobat prin HG nr. 583 

din 26.05.2006; 

 prin ordinul DIP nr. 90 

din 09.03.2017, a fost 
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aprobată Instrucțiunea 

privind întocmirea 

documentelor de 

serviciu și de dispoziție 

în activitatea 

instituțiilor sistemului 

penitenciar;  

- prin ordinul DIP nr. 159 din 

31.05.2017, a fost aprobate 

modificări și completări la ordinul 

DIP nr. 533 din 16.11.2016, cu 

privire la aprobarea Regulamentului 

cu privire la modul de stabilire și 

plată a indemnizațiilor de maternitate 

și a indemnizațiilor pentru creșterea 

copilului. 

5 Optimizarea 

procesului de 

interacțiune a 

instituțiilor 

penitenciare cu 

instanțele de 

judecată 

Constituirea 

mecanismului și a 

condițiilor de 

desfășurare a 

ședințelor de 

judecată, privind 

examinarea 

chestiunilor ce apar 

în procesul 

executării 

pedepsei, în sediul 

instituțiilor 

penitenciare 

Departam

entul 

instituțiilo

r 

penitencia

re 

Agenția 

de 

administra

re a 

instanțelor 

judecătore

ști 

Direcția 

elaborare 

acte 

normative 

Trimestru

l IV, 

2017 

Mecanism 

instituit  

Strategia de 

dezvoltare a 

sistemului 

penitenciar 

pentru anii 

2016-2020 

(aprobată prin 

HG nr. 1462 

din 

30.12.2016) 

Realizat 

Prin Legea nr. 163 din 20.07.17 

pentru modificarea și completarea 

unor acte legislative au fost operate 

modificări la Codul de procedură 

penală, oferind posibilitatea  

examinării chestiunilor care urmează 

să fie soluţionate de către instanţa 

judecătorească la executarea 

pedepsei (art. 469) și a plîngerilor 

împotriva actelor organului care pune 

în executare hotărîrea judecătorească 

de condamnare privativă de libertate 

(art. 4731 și 4732) fie la sediul 

instanței sau la sediul penitenciarului 

ori prin intermediul teleconferinței.  

Relevante sunt prevederile art. 32 

alin. (2), art. 471 alin. (31) din CPP. 

 
http://lex.justice.md/index.php?action=view

&view=doc&lang=1&id=371963 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=371963
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=371963
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6 Consolidarea 

capacității de 

asigurare 

materială a 

sistemului 

penitenciar 

Evaluarea 

necesităților de 

dezvoltare a 

sectorului și 

modificarea după 

caz a cadrului 

normativ 

Departam

entul 

instituțiilo

r 

penitencia

re 

Direcția 

elaborare 

acte 

normative 

Trimestru

l IV, 

2017 

Proiect de act 

normativ 

elaborat și 

aprobat 

Strategia de 

dezvoltare a 

sistemului 

penitenciar 

pentru anii 

2016-2020 

(aprobată prin 

HG nr. 1462 

din 

30.12.2016) 

În curs de realizare 

Au fost remise demersuri către 

Ministerul Finanțelor şi IFS a RM nr. 

11/1111 din 16.03.2017 şi respectiv 

nr. 11/1112 din 16.03.2017 prin care 

a fost solicitată includerea în ordinea 

de zi a şedinţei Comisiei de 

examinare a solicitărilor de acordare 

a unor categorii de facilităţi privind 

TVA, stabilită prin HG nr. 124 din 

15.02.2013 „pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul 

de acordare a unor categorii de 

facilităţi privind TVA conform 

prevederilor art. 103 alin. (7) din 

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 

aprilie 1997 şi art. 4 alin. (18) lit.a) şi 

lit.b) din Legea nr. 1417-XIII din 17 

decembrie 1997 pentru punerea în 

aplicare a titlului III al Codului 

fiscal”, în lista întreprinderilor care 

beneficiază de unele categorii de 

facilităţi privind TVA la mărfurile 

produse şi serviciile prestate, însă 

pînă la momentul actual nu au fost 

recepţionate careva răspunsuri la 

acest subiect.  

Totodată, prin Avizul aprobat prin 

HG nr. 1091 din 19 decembrie 2017, 

Guvernul a susținut ca funcționarii 

publici cu statut special din cadrul 

sistemului administrației 

penitenciare să beneficieze de locuri 

și condiții de primire a hranei calde în 

incinta penitenciarului, precum și să 

fie asigurați cu apă potabilă pe 

parcursul întregului an calendaristic 

și nu doar în perioada caniculară. 
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Legea nr. 300 cu privire la sistemul 

administrației penitenciare a fost 

adoptată la 21 decembrie 2017. 
http://www.parlament.md/ProcesulLegislati

v/Proiectedeactelegislative/tabid/61/Legislat

ivId/3415/language/ro-RO/Default.aspx 

7 Dezvoltarea 

cooperării și 

transparenței 

sistemului 

penitenciar 

1.Dezvoltarea de 

parteneriate 

naționale și 

internaționale 

Departam

entul 

instituțiilo

r 

penitencia

re 

 

Permane

nt  

Numărul de 

protocoale de 

cooperare 

semnate 

Strategia de 

dezvoltare a 

sistemului 

penitenciar 

pentru anii 

2016-2020 

(aprobată prin 

HG nr. 1462 

din 

30.12.2016) 

Realizat 

Au fost semnate 4 protocoale de 

cooperare:  

1.  Protocolul de colaborare între 

DIP, INP și Asociația Grado-Grupul 

Român pentru Apărarea Drepturilor 

Omului.  

2. Protocolul de colaborare în 

domeniul pregătirii profesionale a 

personalului din penitenciare, între 

Centrul instructiv al DIP și Școala 

Națională de Pregătire a Agenților de 

Penitenciare, Târgu Ocna din 

România.  

3. Acordul de colaborare dintre DIP 

și A.O. „Concordia. Proiecte 

Sociale”; 

4.  Declarația de cooperare între 

Penitenciarul nr. 3 - Leova și 

Penitenciarul din Timișoara. 

La momentul actual se duc tratative 

în vederea încheierii acordului de 

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3415/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3415/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3415/language/ro-RO/Default.aspx
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cooperare între DIP și Serviciul 

Corecțional al Canadei. 

5.. 

Urmează a fi semnat acordul de 

colaborare între DIP și Ministerul 

Sănătății al RM. 

  2.Eficientizarea 

activității de 

comunicare internă 

și extenă, în 

vederea prezentării 

unei imagini 

obiective a 

sistemului 

penitenciar 

Departam

entul 

instituțiilo

r 

penitencia

re 

 

Trimestru

l I, 2017 

Campanii de 

informare 

privind 

schimbările în 

asigurarea 

drepturilor 

deținuților 

organizate 

Strategia de 

dezvoltare a 

sistemului 

penitenciar 

pentru anii 

2016-2020 

(aprobată prin 

HG nr. 1462 

din 

30.12.2016) 

Nerealizat  

Acţiunea nu a fost realizată din lipsa 

mijloacelor financiare 

8 Instituirea 

sistemului 

progresiv de 

executare a 

pedepsei  

1.Revizuirea 

cadrului normativ 

în vederea 

introducerii 

sistemului 

progresiv de 

excutare a pedepsei 

Departam

entul 

instituțiilo

r 

penitencia

re 

 

Trimestru

l IV, 

2017 

Proiecte de 

acte 

normative 

elaborate și 

aprobate 

Strategia de 

dezvoltare a 

sistemului 

penitenciar 

pentru anii 

2016-2020 

(aprobată prin 

HG nr. 1462 

din 

30.12.2016) 

Nerealizat 

La data de 27.02.2017, a fost 

prezentat dlui ministru al justiției, 

conceptul instituirii sistemului 

progresiv de executare a pedepsei, 

elaborat de grupul de lucru privind 

revizuirea legislației, regulamentelor 

și procedurilor specifice care au o 

influență directă asupra funcționării 

sistemului penitenciar constituit în 

temeiul ordinului DIP nr.  420 din 06 

septembrie 2016. 

Totodată, grupul de lucru continuă 

procesul de modificare și completare 

a Codului de executare.  

Reieșind din necesitatea de 

consultare a conceptului cu actorii 

implicați în actul justiției, înainte de 

a propune spre aprobare proiectul 

elaborat, se solicită transferul acțiunii 

pentru anul 2018. 
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9 Crearea 

mecanismului 

de evaluare și 

planificare 

individualizată 

a executării 

pedepsei 

Dezvoltarea 

instrumentelor de 

evaluare și 

planificare a 

executării pedepsei 

Departam

entul 

instituțiilo

r 

penitencia

re 

 

Trimestru

l I, 2017 

Mecanism 

creat și 

aplicat 

Strategia de 

dezvoltare a 

sistemului 

penitenciar 

pentru anii 

2016-2020 

(aprobată prin 

HG nr. 1462 

din 

30.12.2016) 

În curs de realizare 

Au fost elaborate şi urmează a fi 

aprobare, proiectele Metodologiei 

privind Planul individual de 

resocializare pentru condamnatul 

adult şi Metodologiei privind Planul 

individual de resocializare pentru 

condamnatul minor. 

10 Reorganizarea 

sistemului 

educativ 

Dezvoltarea unor 

standarde și 

metodologii 

educaționale 

eficiente 

Departam

entul 

instituțiilo

r 

penitencia

re 

Trimestru

l I, 2017 

Standarde 

minime 

pentru 

domeniul 

educației 

elaborate și 

implementate 

Strategia de 

dezvoltare a 

sistemului 

penitenciar 

pentru anii 

2016-2020 

(aprobată prin 

HG nr. 1462 

din 

30.12.2016) 

În curs de realizare 

Șeful de sector organizează și 

desfășoară activități cu caracter 

educativ care țin de compartimentele 

instruire (instruire liceală, 

vocațional-tehnică cît și superioară), 

educație socială (elaborarea și 

implementarea programelor de 

terapie socială, organizarea măsurilor 

culturale, organizarea activităților 

spirituale, frecventarea bibliotecilor, 

organizarea activităților prin muncă 

etc.) cît și activitățile sportive. 

Astfel, dat fiind volumul mare de 

activități ce-i revin șefului de sector 

care are în gestiune aproximativ 100 

de deținuți, rămân neacoperite pe 

deplin unele activități ale 

compartimentului educație, aici  fiind 

menționa un număr mai mic de 

programe de terapie socială 

implementate, un număr mic de 

deținuți implicați la activitățile 

educative, calitatea programelor 

elaborate etc. 

11 Dezvoltarea 

metodelor și 

tehnicilor de 

Implementarea 

unor instrumente 

de evaluare a 

Departam

entul 

instituțiilo

Trimestru

l IV, 

2017 

Numărul 

instituțiilor 

penitenciare 

Strategia de 

dezvoltare a 

sistemului 

Nerealizat 

Pentru anul 2017 nu au fost prevăzute 

surse financiare pentru achiziționarea 
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intervenție 

psiho-socială 

nevoilor 

psihosociale a 

condamnaților la 

nivelul tuturor 

instituțiilor 

penitenciare 

r 

penitencia

re 

în care au fost 

implementate 

instrumentele 

penitenciar 

pentru anii 

2016-2020 

(aprobată prin 

HG nr. 1462 

din 

30.12.2016) 

unor baterii de teste pentru evaluarea 

psihologică a deținuților, drept 

urmare, se va interveni cu propuneri 

pentru finanțarea unei astfel de 

achiziții pentru anul 2018. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


