RAPORT
Privind gradul de realizare a acţiunilor din Planul
de acţiuni al Guvernului pentru trim.I, anul 2014
Nr.
d/o

Acţiuni

Subacţiuni

Instituţii
responsabile

Termenlimită

Indicatori
de
rezultat

Statutul acţiunii/ motivul nerealizării
(realizată,nerealizată,parţial realizată
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I. INTEGRAREA EUROPEANĂ ŞI POLITICA EXTERNĂ
Obiective de guvernare:
 Continuarea valorificării multidimensionale a potenţialului relaţiilor Republicii Moldova cu UE în vederea adoptării şi promovării valorilor şi
standardelor europene avînd drept finalitate integrarea în UE a Republicii Moldova.
 Impulsionarea relaţiilor bilaterale şi cooperării multilaterale, promovarea raporturilor de bună vecinătate şi edificarea unor parteneriate strategice
cu România, Ucraina, Federaţia Rusă şi Statele Unite ale Americii.
 Valorificarea plenară a potenţialului de cooperare cu Japonia, China, India, Turcia, Coreea de Sud, Brazilia şi cu alţi actori globali şi regionali în
ascensiune.
 Promovarea intereselor de securitate naţională pe plan internaţional.
 Efectuarea reformelor interne în domeniile relevante şi realizarea demersurilor politico-diplomatice pe lîngă Consiliul Europei în vederea
încheierii procedurii de monitorizare a Republicii Moldova şi trecerii la etapa de postmonitorizare.
 Promovarea unei diplomaţii economice active.
 Intensificarea interacţiunii cu diaspora şi protejarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor Republicii Moldova stabiliţi cu traiul permanent peste
hotare.
Indicatori de impact:
 Asigurarea unei compatibilităţi depline ale normelor de drept intern cu legislaţia Uniunii Europene.
 Consolidarea mecanismului naţional pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială.
Dezvoltarea relaţiilor bilaterale şi multilaterale
1.
12,Menţinerea unui Ratificarea
Ministerul
Trimestrul Convenţie Parţial realizată.La 14 aprilie 2014, în adresa
dialog aprofundat
Convenţiei
Justiţiei,
IV
Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene a
ratificată
în cadrul ONU,
europene privind
Ministerul
fost expediat setul de materiale privind acceptarea de catre
CoE, OSCE în
supravegherea
Muncii,
RM a Convenţiei europene privind supravegherea
vederea
infractorilor
Protecţiei
infractorilor condamnaţi condiţionat sau liberaţi
consolidării
condamnaţi
Sociale şi
condiţionat, care ulterior urmează a fi promovat în
mecanismelor
condiţionat sau
Familiei,
Guvern. Proiectul este remis la Guvern spre avizare.
naţionale de
liberaţi condiţionat Ministerul
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1

2
3
4
5
6
promovare şi
Afacerilor
protejare a
Externe şi
drepturilor omului,
Integrării
asigurarea egalităţii
Europene
de gen, eliminarea
discriminării sub
orice formă
(MD2020)
II. EDIFICAREA STATULUI DE DREPT
JUSTIŢIA
A. Sistemul judecătoresc
Obiective de guvernare:
 Asigurarea accesibilităţii şi independenţei sistemului judecătoresc.
 Sporirea transparenţei şi a eficienţei sistemului judecătoresc.
 Ridicarea profesionalismului şi a responsabilităţii persoanelor implicate în efectuarea justiţiei.
Indicatori de impact:
 Raport în descreştere între cazurile neexaminate şi cazurile intrate în instanţă.
 Numărul de adresări în instanţele superioare în descreştere.
2.

187.Uniformizarea
practicii judiciare
şi respectarea
principiului
securităţii
raporturilor
juridice
(MD2020)

Efectuarea
Ministerul
studiului cu privire Justiţiei
la evaluarea
compatibilităţii
practicii judiciare
naţionale în raport
cu jurisprudenţa
CEDO în materia
securităţii
raporturilor juridice

Trimestrul
I

Studiu efectuat
şi recomandări
formulate

B. Accesul la justiţie, inclusiv prin dezvoltarea instrumentelor IT în justiţie

Parţial realizată.Studiul este efectuat şi se află la etapa
definitivării. Ca urmare a definitivării şi formulării
recomandărilor studiul va fi plasat pe pagina oficială a
Ministerului Justiţiei
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1
2
3
4
5
6
Obiective de guvernare:
 Sporirea calităţii asistenţei juridice garantate de stat.
 Consolidarea capacităţilor instituţionale şi dezvoltarea profesională a reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului de justiţie (avocat, notar,
mediator, executor judecătoresc, expert judiciar, administrator al procedurii de insolvabilitate, traducător, expert etc.).
 Executarea efectivă a hotărîrilor judecătoreşti.
 Ridicarea gradului de transparenţă şi acces la informaţia cu caracter juridic.
 Eficientizarea procesului de investigaţie prejudiciară prin utilizarea tehnologiilor informaţionale.
Indicatori de impact:
 Standarde de calitate elaborate şi adoptate.
 Recomandările şi/sau actele normative privind determinarea tarifelor pentru serviciile prestate, elaborate şi adoptate.
 Mecanismul de recunoaştere şi executare a hotărîrilor emise de instanţele judecătoreşti străine, îmbunătăţit.
3.

199,Crearea
sistemului
informaţional
e-Probaţiune

Elaborarea
conceptului şi a
programului de
evidenţă
electronică (baza
de date) a
beneficiarilor
probaţiunii

Ministerul
Justiţiei

Trimestrul
III

Bază de
date creată
şi
implement
ată

Parţial realizată.De către OCP în anul 2013 a fost
elaborat Conceptul privind sistemul de evidenţă
electronică a beneficiarilor serviciului de probaţiune.
În perioada 14 – 17 aprilie 2014 au fost desfăşurate
instruiri a personalului sistemului de probaţiune cu
tematica "Evidenţa electronică a beneficiarilor serviciului
de probaţiune".
Consilieri de probaţiune - 156 (persoane)
Secretari administrativi superiori - 25 (persoane)
Sistemul de evidenţă electronică urmează a fi implementat
începînd cu trimestrul II 2014
D.

C. Toleranţă zero faţă de manifestările de corupţie în sectorul justiţiei
Obiective de guvernare:
 Lupta eficientă cu corupţia din sectorul justiţiei.
 Consolidarea mecanismelor de implementare a standardelor etice şi de conduită anticorupţie la nivelul tuturor instituţiilor din sectorul justiţiei.
 Dezvoltarea unei culturi de intoleranţă faţă de fenomenul corupţiei prin intermediul organelor de autoadministrare din cadrul sectorului justiţiei.
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1
4.

2
205,Uniformizarea
şi detalierea
standardelor etice
pentru toţi actorii
din sectorul
justiţiei şi
fortificarea
mecanismelor de
asigurare a
respectării acestora
(MD2020)

3
Elaborarea
proiectelor de
coduri
deontologice noi
sau a proiectelor de
amendamente
pentru codurile
existente ale
reprezentanţilor
profesiilor conexe
sistemului justiţiei

4
Ministerul
Justiţiei, Centrul
Naţional
Anticorupţie,
Ministerul
Afacerilor
Interne

5
Trimestrul
IV

6
Coduri de
etică
elaborate

Parţial realizată La 21 martie 2013, prin Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova nr. 264, a fost aprobat
Codul de etică al consilierului de probaţiune (publicat în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 64-68 din 29
martie 2013), care are drept scop instituirea principiilor de
bază ale eticii consilierului de probaţiune şi asigurarea
comportamentului ireproşabil al acestuia.

E. Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului
Obiective de guvernare:
 Consolidarea rolului Curţii Constituţionale.
 Consolidarea mecanismului naţional de protecţie a drepturilor omului.
 Fortificarea sistemului justiţiei pentru copii.
 Garantarea drepturilor persoanelor private de libertate, eradicarea torturii şi a relelor tratamente.
 Eficientizarea sistemului de probaţiune şi a sistemului penitenciar.

F.

Indicatori de impact:
 Cercul subiecţilor cu drept de sesizare a Curţii Constituţionale extins şi capacităţile personalului sporite.
 Actorii din sectorul justiţiei care lucrează cu şi pentru copii, beneficiază de instruiri interdisciplinare privind drepturile şi necesităţile copiilor de
diverse categorii de vîrstă.
 Mecanism de protecţie a drepturilor omului consolidat.
 Locuri privative de libertate conform standardelor internaţionale.
 Sistemul de probaţiune şi sistemul penitenciar modernizate, eficientizate şi consolidate.
5.
212,Consolidarea
Elaborarea
Ministerul
Trimestrul Programe Realizată pentru perioada de raportare..La 16
sistemului de
programelor de
Justiţiei
IV
elaborate
decembrie 2013 prin Ordinul Oficiului central de
probaţiune juvenilă probaţiune pentru
şi aprobate probaţiune nr. 163 a fost aprobat „Programul de asistenţă
(MD2020)
copii
Numărul
psiho-socială la etapa presentinţială”.
de
La 17 decembrie 2013 prin Dispoziţia Oficiului central de

5

1

6.

2

215,Îmbunătăţirea
condiţiilor în toate
locurile privative
de libertate, în
conformitate cu
standardele
europene
(MD2020)

3

Amenajarea/reutila
rea spaţiilor de
detenţie, conform
normelor şi
standardelor
internaţionale

4

Ministerul
Justiţiei

5

Trimestrul
IV

6
cursuri
desfăşurat
e Numărul
consilieril
or de
probaţiune
instruiţi
Numărul
de
consilieri
recrutaţi

Ponderea
spaţiilor
reutilate
din
numărul
total de
spaţii de
detenţie

probaţiune nr. 28 a fost aprobat Programul pentru minori
„Prevenirea violenţei la minori”.
În scopul implementării la nivel naţional a programelor
sus-menţionate, privind evaluarea şi planificarea
intervenţiei, oferirea ajutorului imediat şi minimalizarea
riscului de recidivă au fost desfăşurate instruiri a
consilierilor de probaţiune în lucrul cu minori cu genericul
„Proiectul pilot privind asistenţa psiho-socială la etapa
presentinţială” (29.01.2014).
În colaborare cu Institutul Naţional al Justiţiei au fost
desfăşurate instruiri cu genericul „Consolidarea
sistemului de probaţiune juvenilă” (05-06 martie 2014) şi
,,Utilizarea programelor de corecţie a comportamentului”
(02-03 aprilie 2014).
În curs de realizare.Pentru perioada anului 2014, în
cadrul sistemului penitenciar au fost planificate proiectele
privind:
- reconstrucţia Penitenciarului nr.3-Leova. S-a
propus replanificarea blocului (cu trei nivele) de regim
iniţial, în sistem celular de detenţie, prevăzut cu curţi de
plimbare separate. Totodată, la blocul în cauză urmează a
fi modernizat utilajul cazangeriei şi înlocuite reţelele
inginereşti exterioare de distribuţie;
- reparaţia cantinei Penitenciarului nr.4-Cricova.
Lucrările de reparaţie aflate în derulare, sunt prestate de
către compania SC „Cometa Construct” SRL. Finalizarea
şi darea în exploatare a obiectivului, este preconizată
pentru finele anului în curs.
- construcţia Casei de arest cu capacitatea de 650
locuri,
în
mun.Bălţi
(prima
etapă).
INCP
„URBANPROIECT” continuă lucrările de proiectare a
„Casei de arest”. Actualmente, sunt efectuate lucrările
arhitecturale a plasamentului obiectivului cu complexele
constructive. Conform contractului încheiat finalizarea
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1

2

3

Elaborarea
Strategiei de
dezvoltare a
sistemului
penitenciar

4

Ministerul
Justiţiei

5

Trimestrul
I

6

Proiect
aprobat

documentaţiei de proiect este preconizată pentru începutul
tr.III 2014;
- reparaţia capitală a clădirilor Penitenciarului
nr.17-Rezina. Obiectul presupune: reparaţia a două blocuri
de regim, pentru detenţia condamnaţilor pe viaţă (120
locuri); crearea curţilor de plimbare la nivelul solului;
construcţia şi montarea unei substaţii de transformare a
energiei electrice şi construcţia sistemelor de drenaj a
apelor provenite din precipitaţii.
In cadrul acestuia proiect, urmează a fi construită şi o
bucătărie modernă de preparare a hranei pentru deţinuţi.
În curs de realizare.Urmare a revizuirii nivelului de
implementare a Concepţiei reformării sistemului
penitenciar (aprobată prin HG nr.1624 din 31.12.2003), sa constatat că aceasta este perimată şi lipsită de iniţiative
semnificative noi.
Conform modificărilor operate în HG nr.738 din
29.06.2007, termenul limită de realizare a Concepţiei
reformării sistemului penitenciar, a fost prelungit din anul
2013 către anul 2020, în rezultat fiind stabiliţi alţi termeni
de executare pentru acţiunile restante de reconstrucţie a
penitenciarelor.
În aceste condiţii s-a considerat oportun a iniţia în anul
curent elaborarea unei noi Concepţii de dezvoltare care să
contribuie la eficientizarea activităţii sistemului
penitenciar, prin stabilirea direcţiilor principale, formelor
şi metodelor de intervenţie – pentru o perioadă de pînă în
anul 2020, urmînd ca în temeiul acesteia, să fie elaborată
Strategia de dezvoltare a sistemului penitenciar.
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2

3

Dotarea
penitenciarelor cu
echipamente de
supraveghere, de
scanare a
persoanelor şi a
obiectelor

7.
8.

4

Ministerul
Justiţiei

5

Trimestrul
IV

217,Consolidarea
Elaborarea
Ministerul
Trimestrul
parteneriatelor
planurilor
Justiţiei
IV
dintre serviciul de
individuale de
probaţiune şi alte
probaţiune pentru
organizaţii publice condamnaţii
sau private,
condiţiona
membri ai
Efectuarea unui
Ministerul
Trimestrul
societăţii civile,
studiu privind
Justiţiei
I
familii şi
oportunitatea
comunităţi, pentru monitorizării
promovarea
electronice la nivel
reabilitării şi a
naţional a
incluziunii sociale subiecţilor
a foştilor deţinuţi
probaţiunii
(MD2020)
ORDINE PUBLICĂ, SECURITATE ŞI APĂRARE
A. Securitate naţională şi apărare

6
Informaţia privind iniţierea procesului de elaborare a
Concepţiei de reformare a sistemului penitenciar, a fost
plasată pe pagina web a DIP (www.penitenciar.gov.md,
compartimentul „Transparenţa decizională”,
subcompartimentul „Consultări publice”), la data de
07.04.2014.
Numărul
În curs de realizare.Pachetul de documente pentru
de
desfăşurarea licitaţiei publice cu privire la achiziţionarea
penitenciar utilajului pentru sistemele de semnalizare pază şi de
e dotate
supraveghere video, scanerelor şi detectoarelor de metale
din
portabile, a fost elaborat şi înaintat spre aprobare şi
numărul
publicare la Agenţia Achiziţii Publice (la 16.04.2014).
total de
penitenciar
e
Numărul
de planuri
elaborate

Realizată pentru perioada de raportare Pe parcursul
trimestrului I al anului 2014 au fost elaborate 1654 de
planuri individuale de probaţiune: luna ianuarie – 272;
luna februarie – 574; luna martie – 808.

Studiu
efectuat şi
recomandă
ri
formulate

În curs de realizare.Studiul privind oportunitatea
monitorizării electronice la nivel naţional a subiecţilor
probaţiunii este în proces de elaborare. În acest sens a fost
elaborată metodologia precum şi chestionarele. La
momentul actual, se prelucrează datele din chestionare şi
se face o analiză cu concluzii, recomandări şi propuneri.
Studiul urmează a fi definitivat în trimestrul II 2014.
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LIBERALIZAREA SPAŢIULUI MEDIATIC ŞI GARANTAREA LIBERTĂŢII DE
EXPRIMARE
Obiective de guvernare:
 Modernizarea activităţii Instituţiei publice naţionale a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”.
 Asigurarea libertăţii presei, a pluralismului în mass-media şi crearea condiţiilor optime pentru activitatea instituţiilor de presă.
 Stimularea investiţiilor în piaţa media autohtonă.
 Garantarea accesului la informaţia de interes public.
9.

251,Asigurarea
transparenţei
finanţării şi
proprietăţii massmediei

Ministerul
Justiţiei

Trimestrul
I

Proiect
aprobat

10.

252,Promovarea
noilor versiuni ale
Legii publicităţii şi
Legii presei

Ministerul
Justiţiei

Trimestrul
I

Proiecte
aprobate

La data de 28 februarie, pe pagina web oficială a
Ministerului Justiţiei, la rubrica Transparenţa decizională a
fost plasat anunţul de iniţiere a procesului de elaborare a
modificărilor la cadrul normativ în vederea asigurăţii
finanţării şi proprietăţii mass-media, cu solicitarea de a
înainta propuneri. În baza propunerilor înaintate precum şi
reieşind din practica internaţională studiată, a fost elaborat
proiectul de lege pentru modificarea şi completarea
Codului Audiovizualului. La data de 7 aprilie curent au
fost organizate dezbateri publice în cadrul cărora
participanţii au insistat asupra informării Guvernului că nu
este oportun elaborarea şi promovarea unui proiect în
acest sens atîta timp cît în Parlamentul RM este deja
înregistrată o iniţiativă legislativă a unui deputat de
modificare şi completare a Codului Audiovizualului pe
acest segment. În acest sens, prin scrisoarea nr. 03/3470
din 9 aprilie 2014 a fost solicitată poziţia Guvernului.
Răspunsul la solicitare încă nu a fost recepţionat Totodată,
proiectul este pregătit împreună cu nota informativă şi la
necesitate, poate fi expediat spre avizare
Legea presei - la data de 7 aprilie curent au fost organizate
dezbateri publice în cadrul cărora participanţii au insistat
asupra inoportunităţii elaborării unei noi legi a presei şi
consideră că este suficientă abrogarea legii existente. În
acest sens, prin scrisoarea nr. 03/3470 din 9 aprilie 2014 a
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fost solicitată poziţia Guvernului în acest sens. Răspunsul
la solicitare încă nu a fost recepţionat.
În curs de realizare.Legea publicităţii – La data de 28
februarie, pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei,
la rubrica Transparenţa decizională a fost plasat anunţul de
iniţiere a procesului de elaborare a unei noi legi a
publicităţii. În baza materialelor disponibile a fost elaborat
proiectul legii cu privire la publicitate. Totodată, Camera
de Comerţ Americană în Moldova s-a arătat interesată şi
se va implica prin completarea proiectului cu prevederi
referitor la publicitatea socială, în acest sens solicitînd
prelungirea termenului de prezentare a propunerilor pînă
pe 23 aprilie. Astfel, proiectul este elaborat şi expediat
spre avizare institutiilor cointeresate, la data de 8 mai
2014 prin scrisoarea nr 03/4518.

CONSOLIDAREA SOCIETĂŢII CIVILE
Obiective de guvernare:
 Asigurarea cooperării cu societatea civilă ca mediator al intereselor cetăţenilor şi partener al autorităţilor publice în procesul decizional.
 Consolidarea cadrului instituţional pentru colaborarea eficientă dintre autorităţile publice şi societatea civilă.
 Asigurarea durabilităţii financiare a organizaţiilor neguvernamentale.
Indicatori de impact:
 Numărul de asociaţii ale diasporei crescut cu 5%.
 Asigurarea şi garantarea realizării dreptului la libertatea de asociere.
11.

256,Ajustarea
cadrului legal ce
reglementează
activitatea
organizaţiilor

Ministerul
Justiţiei

Trimestrul
I

Proiect
aprobat

Parţial realizată.Proiectul este elaborat şi remis
autorităţilor publice şi societăţii civile spre avizare.
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1

12.

2
necomerciale la
normele
internaţionale
(MD2020)
260,Reformarea
mecanismului de
înregistrare şi
reînregistrare a
organizaţiilor
necomerciale
pentru asigurarea
respectării libertăţii
de asociere

3

4

Ministerul
Justiţiei,
Ministerul
Economiei,
Cancelaria de
Stat

5

6

Trimestrul
II

Mecanism
reformat

Parţial realizată.Proiectul este elaborat şi remis
autorităţilor publice şi societăţii civile spre avizare.

