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RAPORT 

CU PRIVIRE LA MODUL DE IMPLEMENTARE AL ACȚIUNILOR 

PREVĂZUTE ÎN MATRICEA DE POLITICI 

ANUL 2015 / DRAFT 

 

Nr. de 

referință 

conform 

Matricei 

 

Denumirea acțiunii Măsura de verificare 
Instituţia 

responsabilă 

 

Termen de 

realizare 

Statut 

(descrierea succintă) 

A1. Cadrul instituțional și legislativ al reformei sectorului justiției 

A 1.1.1 Rapoarte consolidate 

privind implementarea 

SRSJ pe fiecare pilon în 

parte aprobate și 

publicate 

Rapoarte aprobate și 

publicate pe pagina 

web a MJ 

MJ, CCI 

 

 

31.12.201

5 

Realizat 
Raportul anual general pentru anul 2015 cu privire la 

implementarea SRSJ 2011-2016 a fost elaborat şi 

aprobat la şedinţa grupului de coordonare din 31 martie 

2016. Ulterior, raportul a fost prezentat Consiliului 

Naţional la ședința din 24 mai 2016 şi a fost plasat pe 

pagina web a Ministerului Justiției. 

Rapoartele intermediare semestriale privind privind 

implementarea SRSJ pentru anul 2016 au fost 

elaborate și publicate pe pagina web a Ministerului 

Justiției. 

A 1.1.2 Mecanism integrat de 

consultare și cooperare 

cu societatea civilă și 

actori neguvernamentali 

și donatori externi este 

funcțional  

Procesele verbale 

întocmite 

MJ, CCI 

 

 

continuă 

realizare 

Realizat 
La data de 31 martie 2015 în cadrul Ministerului 

Justiției a avut loc şedinţa cu donatorii şi societatea 

civilă și membrii Grupurilor de lucru pentru 

coordonarea și monitorizarea Strategiei de Reformă a 

Sectorului Justiției. În cadrul şedinţei au fost 

prezentate: Raportul anual 2014 privind gradul de 

implementare a Strategiei de Reformă a Sectorului 

Justiției pentru anii 2011-2016, lista de priorităţi pentru 
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anul 2015 pentru asistență externă. La fel a fost 

prezentat planul de promovare a rezultatelor SRSJ şi 

instrumentul de coordonare on-line a asistenței externe 

și contribuția societății civile la implementarea 

Strategiei de reformă a sectorului justiției 2011 – 2016. 

S-a discutat mecanismul de evaluare a implementării 

Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 

2011 – 2016 în baza rezultatelor și progreselor. 

La data de 12 noiembrie 2015 a avut loc a II-a ședință 

cu donatorii. În cadrul şedinţei au fost prezentate: 

Raportul anual 2015 privind gradul de implementare a 

Strategiei de Reformă a Sectorului Justiției pentru anii 

2011-2016, lista de priorităţi pentru anul 2016 pentru 

asistență. 

Procesele verbale şi agenda şedinţelor au fost întocmite 

şi publicate, pe pagina web oficială a Ministerului 

Justiției la compartimentul SRSJ. 

În anul 2016 au avut loc două ședințe cu societatea 

civilă și donatorii, la data de 26 aprilie și 23 

septembrie. În cadrul ședințelor au fost prezentate 

rezultatele privind gradul de implementare a Strategiei 

de Reformare a Sectorului Justiției. 

A 1.2.1 Planul de acțiune pentru 

implementarea SRSJ este 

bugetat   

Probe că costurile 

pentru Planul de 

acțiuni sunt reflectate 

în bugetat de stat și în 

CBTM.  

MJ, MF iunie 2015 Realizat 
Cadrul bugetar pe termen mediu 2016-2018 a fost 

elaborat și aprobat la ședința Colegiului Ministerului 

Finanțelor din 20 iulie 2015, fiind luat ca bază pentru  

elaborarea și înaintarea de către autoritățile publice a 

propunerilor de buget pentru anul 2016 și a estimărilor 

pe anii 2017-2018 și plasat pe pagina web a 

Ministerului Finanțelor. 

Însă prezentarea acestui document Guvernului nu a 
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avut loc, din cauza schimbărilor la nivel politic(demisia 

Guvernului în luna iunie), precum și din necesitatea 

coordonării preliminare, cu misiunea așteptată a FMI, a 

politicii bugetar-fiscale și a indicatorilor 

macroeconomici și macrofiscali, pentru a semna cu 

FMI un nou program privind politicile a Ministerului 

Finanțelor. 

Necătînd la faptul că Documentul CBTM nu a fost 

prezentat și aprobat de către Guvern, acesta a servit 

drept bază pentru elaborarea propunerilor de buget de 

către APC. În baza acestui Document au fost elaborate 

două proiecte de legi: 

-Proiectul legii privind modificarea și completarea unor 

acte legislative ce rezultă din politica bugetar fiscală și 

vamală pentru anul 2016. 

-Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2016. 

Ulterior însă Cadrul Bugetar pe termen mediu 2017-

2019 a fost aprobat prin HG. 1011 din 26 august 2016, 

astfel fiind aprobate obiectivele politicii bugetar fiscale 

într-o perspectivă de trei ani. 

În scopul asigurării implementării acțiunilor stabilite în 

Planul de acțiuni pentru implementarea SRSJ pentru 

anul 2015 din bugetul de stat au fost alocate 144,263.7 

mii lei, iar pentru anul 2016 suma alocată din bugetul 

de stat constituie 240,845.7. 

 

A 1.3.1 Pagina web SRSJ 

elaborată şi actualizată 

periodic, prin publicarea 

rapoartelor de 

implementare, 

Pagina web 

funcţională şi 

actualizată.  

MJ proces 

continuu 

Realizat 
Pagina web a Ministerului Justiției la compartimentul 

SRSJ 2011-2016 este funcțională şi periodic 

actualizată, conține informații privind progresul 

implementării Strategiei de Reformare a Sectorului 
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proceselor-verbale ale 

reuniunilor grupului de 

lucru, proiectelor 

legislative şi a altor 

documente relevante 

Justiției. În permanenţă se publică rapoartele de progres 

privind implementarea SRSJ 2011-2016, procesele-

verbale ale reuniunilor Grupului de Lucru, informații 

privind proiectele de asistență tehnică UE, informații 

suplementare pentru societatea civilă și comunitatea 

donatorilor, date despre modul de funcționare a 

Secretariatului Grupurilor de lucru, proiectele 

legislative şi alte documente relevante privind 

implementarea activităților din cadrul Strategiei de 

Reformare a Sectorului Justiției. La fel, compartimentul 

conţine un directoriu cu privire la studiile efectuate în 

cadrul SRSJ. 

Totodată, pe parcursul anului 2015, a fost inaugurată o 

rubrică nouă Newsletter SRSJ, destinată să ofere 

informaţii despre procesul de reforme, realizările și 

neajunsurile din acest proces.  Ne propunem ca acest 

instrument să devină o nouă platformă de dialog dintre 

instituțiile de stat responsabile pentru implementarea 

reformei justiției și cetățenii țării. 

http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=655&id=2

564 

Tot în perioada de raportare, cu suportul Proiectului de 

Asistenţă tehnică UE Suport în coordonarea Reformei 

în domeniul Justiției în Republica Moldova, a fost 

dezvoltată o nouă platformă informaţională de 

gestionare a asistenţei pentru dezvoltare, pentru fiecare 

acţiune din PA a SRSJ 2011-2016. 

http://srsj.justice.gov.md/ 

A2. Finanțe publice 

 

A 2.1.1 Strategia de Consolidare 

a Managementului 

Raportul anual privind 

implementarea 

MF primul 

trimestru 
Realizat 

A fost aprobat Planul de acțiuni pentru implementarea 
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Finanţelor Publice 2013-

2020 cu planul de 

acţiune puse în aplicare 

Strategiei CMFP 

2013-2020 transmis 

către Delegația UE  

2016 Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor 

publice 2013-2020 pe anul 2016, prin Ordinul 

ministrului finanțelor nr. 12 din 4 februarie 2016. 

Documentele menționate au fost plasate pe pagina web 

a Ministerului Finanțelor, la rubrica Documente de 

politici Strategia de dezvoltare a MFP 2013-2020 

Raportul anual privind implementarea Strategiei CMPF 

2013-2020 a fost transmis către Delegația UE prin 

scrisoarea nr. 05-17/12 din data de 11 martie 2016. 

A 2.1.2 Cel puțin o reuniune 

consultativă privind 

Strategia CMFP 2013-

2020 și cu realizarea 

planului de acțiune, cu 

participarea 

Parlamentului și Curții 

de Conturi 

Procesul verbal al 

reuniunii şi 

comunicatul de presă 

al reuniunii 

 

MF 

 

 

primul 

trimestru 

2016 

Realizat 
Au fost organizate 2 ședințe cu reprezentanții Curții de 

Conturi,  Comisiei parlamentare economie, buget şi 

finanţe, societății civile, inclusiv cu comunitatea 

donatorilor. Toate comentariile și propunerile acestora 

au fost consemnate în procese-verbale (Procesul-verbal 

nr. 7 din 12.03.2016 al şedinţei privind prezentarea 

realizărilor pe marginea Strategiei de dezvoltare în 

domeniul managementului finanţelor publice 2013-

2020 și Procesul-verbal nr. 8 din 31.03.2016 al şedinţei 

privind prezentarea realizărilor pe marginea Strategiei 

de dezvoltare în domeniul managementului finanţelor 

publice 2013-2020). 

A 2.1.3 Cel puţin  o reuniune 

consultativă privind 

Strategia CMFP 2013-

2020 și realizarea 

planului de acţiune  cu 

participarea societăţilor 

civile/ONG şi  

comunitatea donatorilor 

Procesul verbal al 

reuniunii şi 

comunicatul de presă 

al reuniunii 

MF primul 

trimestru 

2016 

Realizat 
Au fost organizate 2 ședințe cu reprezentanții Curții de 

Conturi,  Comisiei parlamentare economie, buget şi 

finanţe, societății civile, inclusiv cu comunitatea 

donatorilor. Toate comentariile și propunerile acestora 

au fost consemnate în procese-verbale (Procesul-verbal 

nr. 7 din 12.03.2016 al şedinţei privind prezentarea 

realizărilor pe marginea Strategiei de dezvoltare în 

domeniul managementului finanţelor publice 2013-

2020 și Procesul-verbal nr. 8 din 31.03.2016 al şedinţei 



Anexa 1 

STATUT – DOC / DRAFT octombrie 2016 

*Informația este completată conform datelor de progres indicate de către instituțiile responsabile pînă la data de octombrie 2016 
 

 

privind prezentarea realizărilor pe marginea Strategiei 

de dezvoltare în domeniul managementului finanţelor 

publice 2013-2020). 

A 2.2.1 CBTM 2016-2018 

elaborat, aprobat și 

publicat 

 

Decizia privind 

aprobarea CBTM 

2016-2018. Publicarea 

CBTM pe pagina web 

corespunzătoare 

MF 31.12.201

5  
Realizat  
Cadrul bugetar pe termen mediu 2016-2018 a fost 

elaborat și aprobat la ședința Colegiului Ministerului 

Finanțelor din 20 iulie 2015, fiind luat ca bază pentru  

elaborarea și înaintarea de către autoritățile publice a 

propunerilor de buget pentru anul 2016 ;i a estimărilor 

pe anii 2017-2018 și plasat pe pagina web a 

Ministerului Finanțelor. 

Însă prezentarea acestui document Guvernului nu a avut 

loc, din cauza schimbărilor la nivel politic(demisia 

Guvernului în luna iunie), precum și din necesitatea 

coordonării preliminare, cu misiunea așteptată a FMI, a 

politicii bugetar-fiscale și a indicatorilor 

macroeconomici și macrofiscali, pentru a semna cu 

FMI un nou program privind politicile economice și 

financiare pe termen mediu. 

Necătînd la faptul că Documentul CBTM nu a fost 

prezentat și aprobat de către Guvern, acesta a servit 

drept bază pentru elaborarea propunerilor de buget de 

către APC. În baza acestui Document au fost elaborate 

două proiecte de legi: 

-Proiectul legii privind modificarea și completarea unor 

acte legislative ce rezultă din politica bugetar fiscală și 

vamală pentru anul 2016. 

-Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2016. 

Ulterior însă Cadrul Bugetar pe termen mediu 2017-
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2019 a fost aprobat prin HG. 1011 din 26 august 2016, 

astfel fiind aprobate obiectivele politicii bugetar fiscale 

într-o perspectivă de trei ani. 

A 2.3.1 Strategia în domeniul 

managementului datoriei 

de stat pe termen mediu 

2016-2018 aprobată şi 

publicată 

Hotărârea cu privire la 

Strategia în domeniul 

managementului 

datoriei de stat 2016-

2018 

MF 31.12.201

5 

Realizat 

Programul „Managementul datoriei de stat pe termen 

mediu (2016-2018)” a fost elaborat de către Ministerul 

Finanțelor(MF) în cursul anului 2015, utilizînd 

prognoza indicatorilor macroeconomici furnizată de 

către Ministerul Economiei și estimărilor indicatorilor 

bugetari incluși în CBTM 2016-2018 aprobat de către 

Colegiul MF la 20 iulie 2015.  

Instabiliatea politică din cursul anului 2015, precum și 

lipsa unui cabinet de miniștri funcțional în ultimul 

trimestru al anului 2015 a făcut imposibilă aprobarea 

Programului „Managementul datoriei de stat pe termen 

mediu 2016-2018” precum și a CBTM 2016-2018 prin 

Hotărîre de Guvern. Totuși, „Managementul datoriei de 

stat pe termen mediu 2016-2018” a fost publicat pe 

pagina web oficială a MF, pentru a servi drept călăuză 

părților interesate. 

Întru asigurarea unui management prudent al datoriei de 

stat conform bunelor practici în domeniu Programul 

stabilește pe lîngă obiective și acțiuni, un șir de 

indicatori de risc și sustenabilitate aferenți datoriei de 

stat și limite indicative pentru aceștia. Acești indicatori 

sînt monitorizați, cuantificați și raportați 

lunar/trimestrial în cadrul buletinelor statistice privind 

datoria de stat și/sau rapoartelor privind datoria 



Anexa 1 

STATUT – DOC / DRAFT octombrie 2016 

*Informația este completată conform datelor de progres indicate de către instituțiile responsabile pînă la data de octombrie 2016 
 

 

sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de 

stat, fiind apoi publicate pe pagina web oficială a MF. 

Rapoartele privind datoria sectorului public, garanțiile 

de stat sunt ulterior prezentate Guvernului și 

Parlamentului. 

A.2.4 Evaluarea cheltuielilor 

publice și 

responsabilităților 

financiare(PEFA) 2012-

2014 realizată 

Raportul de 

performanță a 

Managementului 

Finanțelor Publice 

2012-2014 

MF 31.12.201

5 

Realizat 

În cadrul şedinţei din 04.04.2014 al Comitetului de 

Coordonare,  reprezentantul Ministerului Finanțelor a 

intervenit cu o derogare de la condiţiile specifice 

stabilite în Acordul de Finanţare dintre Guvernul 

Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind 

Programul de suport al reformei justiţiei, prin care a 

solicitat ca acţiunea A. 2.4 (1) Evaluarea CPRF 2011-

2013 să fie modificată în Evaluarea CPRF 2011-2014 

cu realizarea acesteia în anul 2016, demers acceptat în 

cadrul ședinței.   

Setul de acte în vederea intrării în vigoare a 

Adendumului nr. 1 la Acordul de finanțare dintre 

Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană 

privind Programul de suport al Reformei Justiției, 

semnat la Bruxelles, la 14 iunie 2013, a fost promovat 

şi definitivat. La 26 mai 2015 setul de acte privind 

Adendumul nr. 1 a fost aprobat de către Guvern. 

Exercițiul de evaluare a performanței Managementului 

Finanțelor Publice 2014-2016 a fost petrecut. Grupul de 

experţi ai Comisiei Europene au elaborat Raportul de 

evaluare PEFA care a fost prezentat MF, Parlamentului, 

Cancelariei de Stat, Curții de Conturi, Băncii Mondiale, 
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și altor invitați interesați, în cadrul ședinței de lucru din 

24 noiembrie 2015. 

B1. Sistemul judiciar 

 

 

B 1.1.1 Modificări legislative 

implementate și 

proceduri noi aplicate în 

practică 

Rapoartele experților 

independenți cu 

privire la aplicarea 

noilor proceduri, 

independența și 

eficiența sistemului 

judiciar 

MJ, CSM,  decembrie 

2015 

Realizat 
(NOTĂ: elaborarea acestui raport reiese din acțiunea 

din 2014 care prevede modificările aduse legislației 

relevante, elaborate pentru a asigura independența 

sistemului judiciar, obligația de imparțialitate; 

consolidarea auto-reglementării prin intermediul CSM; 

criteriile și procedurile de selecție, numire, promovare 

și eliberarea din funcție a judecătorilor ) 

De către Proiectul de asistență tehnică Nr.3 a fost 

contractat un expert independent care a elaborat 

Raportul privind aplicarea noilor proceduri în ceea ce 

privește independența și eficiența sistemului judiciar. 

Raportul a fost publicat pe pagina web a Ministerului 

Justiției, compartimentul SRSJ-2011-2014, /studii. 

http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=56

& 

B 1.2.1 Sistemul de Informații și 

Management utilizat în 

întreaga rețea a 

sistemului judiciar 

Numărul de instanțe 

care utilizează 

sistemul de informații 

și management  

MJ, CSM,  pe 

parcursul 

anului  

Realizat 

Sistemul de Informaţii şi management în sistemul 

judiciar se utilizează în 49 instanţe de judecată prin 

intermediul Programului Integrat de Gestionare a 

Dosarelor (PIGD), care este un sistem unic de 

documentare automatizată, evidență și control a 

activității de gestionare electronica a dosarelor și a altor 

materiale procesuale emise de instanțele naționale de 

judecată sau parvenite spre examinare în cadrul lor. 
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Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești 

plasează lunar pe portalul instanţelor de judecată 

Rapoartele privind modul de repartizare a dosarelor în 

instanțele de judecată, elaborate cu suportul USAID 

ROLISP. Totodată, sunt analizate datele din Modulul de 

Măsurare a Performanței, parte integrantă a PIGD, în 

scopul îmbunătățirii funcționale a Sistemului și 

consolidării managementului judiciar. 

Începînd cu 15 septembrie 2015 în toate instanțele 

judecătorești a fost implementată cu succes versiunea 

4.1 a PIGD.  

La 02 februarie 2015, mai multe organizații ale 

societății civile, printr-un apel public, au solicitat CSM-

ului investigarea modului de distribuire a dosarelor în 

sistemul judecătoresc. 

Reieșind din îngrijorarea societății civile asupra 

pretinselor fraude în distribuirea aleatorie a dosarelor, 

CSM a considerat oportun de a verifica toate datele 

reflectate în rapoartele lunare privind repartizarea 

automatizată aleatorie a dosarelor în instanțele de 

judecată din Moldova. 

La 29 mai 2015, Agenția de Administrare a Instanțelor 

Judecătorești, autoritate administrativă subordonată 

Ministerului Justiției a transmis CSM-ului informația 

electronică prezentată de ÎS „Centrul de 

Telecomunicații Speciale” cu privire la investigarea 

modului de distribuire a dosarelor de către instanțele 

judecătorești din mun. Chișinău, prin intermediul 

PIGD. 

Prin urmare, din informația prezentată, CSM-ul a 

procesat un volum extrem de mare a datelor, inclusiv de 

blocare a mai multor judecători de la repartizarea 
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dosarelor, în cadrul analizei căreia nu s-au depistat 

careva acțiuni premeditate cu scopul manipulării 

datelor din program sau pentru a influența repartizarea 

aleatorie a dosarelor unor judecători concreți, fiind 

întocmită o Notă informativă în acest sens de către 

Inspecția judiciară. 

Prin hotărîrea CSM nr. 888/36 din 24 noiembrie 2015, 

preşedinţii, judecătorii şi colaboratorii instanţelor de 

judecată au fost atenționați despre obligativitatea 

respectării distribuirii automate aleatorii a dosarelor 

prin intermediul PIGD. 

B 1.2.2 Proiecte de 

renovare/construcție a 

instanțelor bugetate 

integral 

Proiecte de 

renovare/construcție a 

instanțelor  

MJ, CSM 

DAJ 

pe 

parcursul 

anului 

2015 

Realizat 
La situația din decembrie 2015 au fost demarate patru 

proiecte de renovare/construcție în patru instanțe de 

judecată: Judecătoria Ialoveni – proiectarea lucrărilor 

de reconstrucţie a sediului judecătoriei, Judecătoria 

Șoldănești – proiect de schimbare a învelitoarei 

acoperişului cu schimbarea structurii de rezistenţă, 

Judecătoria Rîșcani mun. Chișinău – proiect 

suplimentar a construcţiei mansardei pentru amplasarea 

sălilor de şedinţă, Judecătoria Hînceşti – proiectarea 

încăperilor din subsolul clădirii. 

Studiul de fezabilitate privind optimizarea hărții 

judiciare a fost elaborat și plasat pe pagina web a 

Minsterului Justiției ulterior fiind elaborat proiectul 

Legii cu privire la reorganizarea sistemului instanțelor 

judecătorești, unul din scopurile căruia constă în crearea 

unui mecanism care ar sta la baza oricărei optimizări, 

drept urmare a reglementării criteriilor care trebuie luate 

în considerație de fiecare dată, când se pune în discuție 

crearea, reorganizarea sau lichidarea unei instanțe 

judecătorești.  
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Proiectul a fost adoptat prin Legea nr. 76 din 21 aprilie 

2016. La baza elaborării acestui proiect de lege a stat 

Studiul cu privire la optimizarea hărții judiciare din 

Republica Moldova, efectuat de Centrul de Resurse 

Juridice din Moldova, efectuat în 2013, prezentat în 

2014. După cum au atenționat și autorii studiului, acesta 

nu conține o analiză profundă a costurilor de 

infrastructură ale instanțelor. Drept urmare, cu suportul 

financiar al Ambasadei SUA în Republica Moldova, a 

fost contractat un grup de experți, care au efectuat 

Studiul de fezabilitate privind optimizarea instanțelor 

judecătorești. studiul menționat conține liniile directoare 

pentru planificarea costurilor și bugetelor pentru 

proiecte capitale. La solicitarea Ministerului Justiției, 

autorii studiului au întocmit și un plan general al 

etapelor ce urmează a fi parcurse pentru construirea uni 

judecătorii noi, cu indicarea duratei aproximative a 

fiecărei etape. Astfel, costul total estimativ al 

reorganizării sistemului judecătoresc este de 76.099,970 

euro. 

Pentru a asigura buna implementare a Legii menționate, 

precum și a utilizării raționale a resurselor financiare 

destinate reorganizării instanțelor judecătorești, 

Ministerul justiției a elaborat proiectul Hotărîrii 

Parlamentului cu privire la aprobarea Planului de 

construire a clădirilor noi și/sau de renovare a clădirilor 

existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului 

instanțelor judecătorești. Procesul de construire a 

clădirilor noi și/sau de renovare a clădirilor existente se 

va desfășura în patru etape: o etapă de pregătire și trei 

etape de implementare. Pentru primii trei ani de 

implementare a Planului de construire a clădirilor 
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costurile sînt repartizate astfel: 2017-75244,58(mii lei), 

2018-271099,33(mii lei), 2019-262983,60. Integrarea in 

procesul bugetar a acosturilor de implementare se va 

realiza după aprobarea Hotărîrii Parlamentului. 

Proiectul a fost remis Guvernului pentru examinare la 

data de 17 octombrie 2016. 

Pentru anul 2016 au fost bugetate renovarea Curții de 

apel Chișinău și a judecătoriei Ungheni. 

B 1.2.3 Înregistrarea audio 

efectuată în toate 

cazurile examinate de 

către toate instanțele 

Numărul de instanțe 

care utilizează 

înregistrarea audio, 

procentajul de cazuri 

în care se realizează 

înregistrarea audio 

MJ, CSM continuu 

2015 

Realizat 

În toate 48 de instanţe judecătoreşti, şedinţele de 

judecată se înregistrează audio. 

Rapoartele privind înregistrarea audio a ședințelor de 

judecata se elaborează lunar. 

În anul 2015 din nr. total de cauze examinate 269449, 

înregistrate au fost 266828 ceea ce constituie 99%. 

Pentru nouă luni al anului 2016 din nr. total de cauze 

237036, au fost înregistrate 224212 ceea ce constituie 

95 %. 

B2. Procesul de investigare pre-judiciară 

 

B 2.1.1 Procedurile noi aplicate 

în practică 

Rapoarte ale 

expertului 

independent cu privire 

la aplicarea noilor 

proceduri 

MJ, PG, 

MAI 

decembrie 

2015 

Realizat 
Raportul cu privire la aplicarea noilor proceduri a fost 

elaborat de către un expert contractat din cadrul 

Proiectul de asistenţă tehnică nr. 2„ Cu privire la justiţia 

penală”.  

B 2.2.1 Programe de informare, 

asistență și reabilitare a 

victimelor infracțiunilor 

sunt elaborate 

Programe elaborate MJ, PG, 

MAI, INJ 

decembrie 

2015 

Realizat  
La etapa actuală Ministerul Justiţiei a elaborat  

proiectul legii cu privire la reabilitarea victimelor 

infracţiunilor. Proiectul a fost adoptat prin legea nr. 137 

din 17.06.2016. Legea stabilește mecanismul de  

informare, asistență și reabilitare a victimelor 
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infracțiunilor.  

 

B 2.2.2 Sistemul de management 

informațional, compatibil 

cu cel utilizat în sistemul 

judiciar, utilizat în cadrul 

PG și MAI  

Rapoarte în ceea ce 

privește 

compatibilitatea 

sistemului în cadrul 

instituțiilor sistemului 

judiciar 

MJ, PG, 

MAI, 

decembrie 

2015 

Nerealizat 

MJ -AAIJ 

Sistemul de informaţii şi management în sistemul 

judiciar se utilizează în 49 instanţe de judecată prin 

intermediul Programului Integrat de Gestionare a 

Dosarelor (PIGD), care este un sistem unic de 

documentare automatizată, evidență și control a 

activității de gestionare electronica a dosarelor și a altor 

materiale procesuale emise de instanțele naționale de 

judecată sau parvenite spre examinare în cadrul lor. 

Începînd cu 15 septembrie 2015 în toate instanțele 

judecătorești a fost implementată cu succes versiunea 

4.1 a PIGD. Însă, caietul de sarcini pentru acest sistem 

nu prevedea conexiunea cu alte sisteme. De accea, pe 

30 august 2016 a fost lansată licitația publică privind 

achiziția serviciilor de creare a sub-Sistemului 

Informațional E-Dosar din cadrul Programul Integrat de 

Gestionare a Dosarelor (PIGD) și extinderea acestuia 

cu funcționalități noi (inclusiv posibilitatea de 

interconectare a sistemului cu alte sisteme). 

Ca rezultat a licitației publice, în octombrie 2016 a fost 

încheiat contractul privind servicii de creare a sub -

Sistemului informațional e-Dosar din cadrul PIGD și 

extinderea acestuia cu funcționalități noi conform 

necesităților. 

Dintre funcționalitățile noi ca re vor fi dezvoltate 

specificăm următoarele: 
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1.Cabinet virtual 

2.Depunere online, e-Depunere 

3.Calendarul ședințelor și expedierea automată a 

citațiilor electronice. 

Subsistemul menționat va fi o soluție informatică care 

va permite comunicarea PIGD cu SI din cadrul 

Procuraturii Generale și oferirea posibilității integrării 

cu alte sisteme informaționale. 

Sistemul e-Dosar din cadrul Procuraturii Generale este 

dezvoltat, urmează a fi conectat cu PIGD după finisarea 

lucrărilor sus-menționate. 

La data de 05 octombrie 2016, în scopul implementării 

eficiente a sistemului informațional automatizat e-

dosar, a fost aprobat Ordinul comun privind formarea 

grupului de lucru pentru implementarea sistemului 

informațional automatizat e-Dosar.  

Rapoartele privind compatibilitatea sistemului între 

instituții vor fi elaborate după realizarea 

interconexiunii. 

B3. Executarea hotărârilor judecătorești 

B 3.1.1 Modificările aduse 

legislației primare și 

secundare pentru a 

elimina deficiențele 

privind executarea 

hotărârilor judecătorești 

adoptate 

Modificările adoptate MJ 2015 Realizat 

1.În vederea realizării acestei acțiuni, prin Ordinul 

ministrului justiţiei nr. 371 din 17 august 2013 a fost 

creat un grup de lucru, în rezultatul activității căruia a 

fost elaborat proiectul de lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative. Proiectul vizează 

operarea modificărilor în Codul de executare, Codul de 

procedură civilă, Legea privind repararea de către stat 

a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la 

judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului 
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la executarea în termen rezonabil a hotărârii 

judecătoreşti. Proiectul a fost aprobat de Guvern prin 

Hotărîrea nr. 653 din 14 august 2014, fiind înregistrat 

în Parlament cu nr. 329 din 19 august 2014. În temeiul 

art. 47, alin. (12) din Legea nr. 797 din 2 aprilie 1996 

pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului, 

conform căruia dacă, după înregistrare în Parlament, 

proiectul de act legislativ nu a fost examinat în 

decursul legislaturii în care a fost înregistrat, iniţiativa 

legislativă devine nulă, proiectul a fost declarat nul și 

restituit de către Parlament pentru reexaminare. 

Ulterior după reexaminare proiectul a fost aprobat la 

ședința Guvernului din data de 13.04.2016 și și adoptat 

prin Legea 191 din 28 iulie 2016. 

2. Ministerul Justiției, în cooperare cu MAEIE și 

reprezentanții societății civile, au elaborat un proiect de 

lege privind agentul guvernamental (lege nouă). 

Proiectul legii a fost elaborat în contextul necesității 

reformării instituției de reprezentare a intereselor 

statului în fața Curții Europene a Drepturilor Omului, 

precum și pentru consolidarea mecanismului național 

de asigurare a executării hotărârilor și a deciziilor 

Curții Europene. Proiectul a fost adoptat de Parlament 

prin Legea nr. 151 din 30.07.2015 cu privire la Agentul 

guvernamental. 

3. Mai mult, Ministerul Justiţiei a promovat proiectul 

Legii pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative, care are drept scop îmbunătăţirea 

mecanismului recunoaşterii executării hotărârilor 

arbitrale străine. Prin Ordinul Ministrului justiției nr. 

449 din 17 octombrie 2014, a fost constituit Grupul de 

lucru, care a elaborat proiectul de lege sus menționat. 
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Proiectul a fost adoptat prin Legea nr. 135 din 

03.07.2015 pentru modificarea și completarea unor acte 

legislative. 

B 3.2.1 Asistență psiho-socială la 

etapa presentențială 

disponibilă în toată țara 

Numărul de persoane 

angajat/instruit, 

numărul de persoane 

asistate 

MJ, OCP, 

DIP 

pe 

parcursul 

anului 

2015 

Realizat 

DIP 
În prezent la etapa presentențială deţinuţii se pot deține 

în patru penitenciare cu statut de izolator de urmărire 

penală (Penitenciarul nr.5-Cahul, Penitenciarul nr.11-

Bălți, Penitenciarul nr.13-Chișinău și Penitenciarul 

nr.17-Rezina). În cadrul acestor instituții conform 

schemelor de încadrare sunt: 

- 10 funcţii de psihologi;  

- 7 funcţii de asistenți sociali; 

Toţi specialişti care activează în calitate de psihologi şi 

asistenţi sociali au fost instruiţi atît la angajare cît şi pe 

parcursul desfăşurării activităţii. 

La intrarea în penitenciar este evaluată situația psiho-

soacială a deținuților. Dintre nevoile psiho-sociale 

identificate menționăm: lipsa relaţiilor cu familia, nevoi 

de instruire generală, instabilitate emoţională, stres 

cauzat la încarcerare, lipsa abilităţilor sociale.  

În conformitate cu Regulamentul privind condiţiile de 

organizare şi desfăşurare a activităţii educative, de 

asistenţă psihologică şi socială din penitenciare, 

aprobat prin ordinul DIP nr.154 din 28 iunie 2013, 

angajații psihologi, asistenții sociali și educatorii au 

obligația de a interveni în privința soluționării nevoilor 

identificate.  

Pe parcursul anului 2015 au fost asistați psihologic 

3821 deţinuţi şi s-a intervenit la soluţionarea a 1915 

nevoi sociale ale acestora. 

În primele 9 luni ale anului 2016 au fost asistați 
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psihologic 2466 deţinuţi şi s-a intervenit la soluţionarea 

a 827 nevoi sociale ale acestora. 

În perioada 03 – 05.06.2015, în colaborare cu Fundaţia 

Germană pentru Cooperare Juridică Internaţională – 

IRZ, în incinta Centrului Instructiv a fost organizat un 

seminar instructiv cu tematica: „Instruirea psihologilor 

diagnoza şi prognoza comportamentului infracţional”. 

La seminarul dat au participat toţi specialiştii psihologi 

din cadrul tuturor instituţiilor penitenciare din ţară, 

precum şi din aparatul central DIP, cu scopul instruirii 

în domeniul de diagnoză şi prognoză a 

comportamentului infracţional, elaborării programelor 

individuale de executare a pedepsei. 

Adăugător, ţinem să menţionăm că, în scopul asigurării 

unui nivel înalt de pregătire profesională a personalului 

sistemului penitenciar a fost elaborat graficul pregătirii 

iniţiale şi perfecţionării personalului penitenciar în 

Centrul Instructiv în anul 2015, conform ordinul DIP 

Nr.12 din 15.01.2015.  

Astfel, conform graficului dat, serviciul activitate 

educativă a urmat cursurile de perfecţionare în perioada 

de 14.09 – 18.09.2015; serviciul psihologic în perioada 

de 12.10 – 16.10.2015 şi serviciul asistenţă socială în 

perioada de 07.12 – 11.12.2015. În ce priveşte 

pregătirea asistenţilor sociali, suplimentar au beneficiat 

de o instruire organizată la data de 9 decembrie de către 

OCP în comun cu DIP, fiind puse în discuţie procesul 

de resocializare a  deţinuţilor la pregătirea pentru 

eliberare, atribuţii funcţionale ale consilierului de 

probaţiune, modul de desfăşurare a şedinţelor Comisiei 

penitenciare şi atribuţiile membrilor, precum şi 

problemele cu care se confruntă în activitate consilierii 
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de probaţiune în instituţiile penitenciare. Iar la data de 

10 decembrie a fost organizat un seminar informativ în 

colaborare cu Asociaţia „Motivaţie”, cu scopul 

informării asistenţilor sociali despre domeniul 

dizabilitate, necesităţile specifice pe care le au 

persoanele cu dizabilităţi aflate în detenţie, dar şi 

identificarea problemelor, obstacolelor care împiedică 

promovarea de şanse egale în instituţiile penitenciare. 

În perioada de 07-12 august 2016 în colaborare cu 

EUTAP4 a fost organizat atelierul de lucru privind 

instruirea specialiştilor psihologi responsabili de  

Programul de reducere a riscului de recidivă a 

agresorilor sexuali. În conformitate cu dispoziția DIP 

nr.158d din 13 septembrie 2016 programul urmează a fi 

pilotat în cîteva instituții penitenciare, iar în luna 

noiembrie este planificat un program de supervizare a 

specialiștilor și modulul II de instruire cu referire la 

programul nominalizat. 

Împreună cu reprezentanții Secției relații externe, 

elaborare și implementare programe a DIP, s-a aplicat 

la un proiect în cadrul Good Governance Fund, unul 

din obiectivele căruia este dezvoltarea instrumentelor 

de evaluare a deținuților și planificare a executării 

pedepsei, precum și dezvoltarea competențelor 

personalului implicat în evaluarea deținuților și 

planificarea executării pedepsei.  Proiectul nominalizat 

a fost acceptat pentru implementare pentru perioada 

octombrie 2016 – martie 2017 și a stabilit trei acțiuni 

pentru următoarelor obiective:  

 instruirea personalului specializat (psihologilor 

și asistenților sociali) privind aplicarea tehnici de 

evaluare a nevoilor; 



Anexa 1 

STATUT – DOC / DRAFT octombrie 2016 

*Informația este completată conform datelor de progres indicate de către instituțiile responsabile pînă la data de octombrie 2016 
 

 

 instruirea personalului specializat privind 

aplicarea tehnicilor de evaluare a riscului de recidivă;         

 elaborarea Metodologiei de evaluare a 

necesităților și riscurilor deținuților. 

Realizarea măsurilor nominalizate asigură dezvoltarea 

formării profesionale a personalului penitenciar în 

domeniul asistării psiho-sociale. 

 

OCP 
Pe parcursul anului 2015 au fost angajați 14 consilieri 

de probațiune cu studii în domeniul psihologiei şi 

asistenţei sociale, dintre care în perioada lunilor 

octombrie – decembrie au fost recrutați 4 consilieri de 

probațiune. 

Conform Planului de formare inițială a consilierilor de 

probațiune pentru anul 2015, aprobat de Consiliul 

Institutului Național al Justiției, în perioada 3 august – 

3 noiembrie 12 consilieri de probațiune au participat la 

cursul de formare inițială, cu durata de 3 luni. 

În cadrul programului de asistenţă psiho-socială la 

etapa presentenţială, în perioada octombrie - noiembrie 

2015, au beneficiat de asistenţă psiho-socială la etapa 

presentenţială 76  subiecţi ai probaţiunii în privinţa 

cărora s-au întocmit referate de evaluare psiho-socială 

la etapa presentenţială, tipul de asistență fiind: 

1) în colaborare cu Secția Evidență și 

Documentare a Populației a fost acordat suport 

informațional pentru 7 minori și 9 adulți la 

perfectarea, restabilirea şi eliberarea actelor de 

identitate; 

2) în colaborare cu Direcția Asistență Socială și 

Protecție a Familiei a fost acordată asistență 
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psihosocială a 13 minori. Spectrul asistenței a 

inclus sfaturi şi recomandări referitor la 

identificarea cauzelor ce au generat un 

comportament deviant al tinerilor. 

2) graţie colaborării eficiente a Birourilor de 

probațiune cu organizațiile statale (instituții de 

învăţământ) şi organizații neguvernamentale 2 

minori au beneficiat de asistență psihologică. 

3) în colaborare cu Agenția de Ocupare a Forței de 

Muncă pentru 13 minori şi la 30 adulţi au fost 

oferite cursuri de orientare şi formare 

profesională, în perspectiva angajării în câmpul 

muncii. 

4) în soluționarea problemelor cu caracter juridic a 

fost asistat 1 minor. 

B 3.2.2 Planul pe termen mediu 

pentru reconstrucția 

și/sau reabilitarea 

instituțiilor de detenție, 

pus în aplicare 

Planul de 

reconstrucție, 

fondurile alocate, 

numărul instituțiilor 

de detenție 

reconstruite. 

MJ, DIP pe 

parcursul 

anului 

2015 

Realizat 

DIP 
Pînă în prezent au fost executate integral lucrările de 

reconstrucție a penitenciarelor nr.1 – Taraclia și  nr.7 –

Rusca. 

Lucrări parțiale de reconstrucție au fost executate în 

penitenciarele nr.3 – Leova, nr.5 – Cahul, nr.9 – 

Pruncul, nr.10 – Goian și nr.17 – Rezina. 

Departamentul Instituțiilor penitenciare a elaborat 

proiectul Strategiei de dezvoltare a sistemului 

penitenciar 2016-2020 care a fost aprobată la ședința 

Guvernului din data de 06 iulie 2016. Strategia este 

însoțită de un plan de acțiuni pe termen mediu cu 

acțiuni în privința reconstrucției și reabilitării 

instituțiilor de detenție. 

B 3.2.3 Sistemul de management 

al informațiilor, 

Rapoarte privind 

compatibilitatea 

MJ, OCP, 

Uniunea 

decembrie 

2015 

Nerealizat 

OCP deține un sistem informațional. La moment 
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compatibil cu cel utilizat 

în sistemului judiciar, 

utilizat de către 

Departamentul 

Instituțiilor Penitenciare, 

Serviciile de probațiune 

și executorii 

judecătorești 

sistemului între 

instituții    

Executorilor 

Judecătoreşt

, DIP 

aplicația este realizată 100%. Lansarea sistemului se 

preconizează a avea loc după dotarea birourilor de 

probațiune cu tehnica necesară și conexiune la 

internet pentru toate calculatoarele. Compania care a 

realizat proiectul e-probațiune este „SMARTINVEST”. 

În perioada 15 mai – 31 iunie 2016 sistemul de 

evidență electronică e-probațiune a fost aplicat de către 

consilierii de probațiune la nivel național, fiind 

introduse și procesate circa 2000 dosare personale ale 

subiecților probațiunii. La această etapă au fost 

semnalate unele probleme/dificultăți ce sunt la moment 

în fază de soluționare. 

UNEJ 
Registrul Procedurilor de Executare (RPE) este destinat 

ca platformă unică de documentare pentru dosarele 

procedurilor de executare, precum și ca sistem de 

interacțiune electronică a executorilor judecătorești 

cu toate bazele de date, pe de o parte, și efectuarea 

procedurilor în format electronic, pe de altă parte.  

Sistemul este elaborat dar nu a fost pilotat din 

motivul lipsei mijloacelor financiare. 

DIP 
“Registrul persoanelor reţinute, arestate şi condamnate” 

este elaborat în baza prevederilor HG. nr. 25  din  

18.01.2008 , cu privire la aprobarea Concepţiei 

Sistemului informaţional automatizat "Registrul 

persoanelor reţinute, arestate şi condamnate". (SIA 

RPRAC). Astfel, sistemul a fost pilotat în anul 2013 şi 

utilizat din anul 2014 odată cu notificarea la Centrul 

Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal 

şi înregistrarea cu nr. 0000175-001 în registrul 

Operatorilor de date cu caracter personal. 
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Sistemul este utilizat cu respectarea : Ghidului 

utilizatorului a SIA  RPRAC aprobat prin Ordinul DIP 

nr. 256 din 21 octombrie 2013, Regulamentul cu privire 

la implementarea măsurilor de securitate a SIA RPRAC 

aprobat prin Ordinul DIP nr. 236 din 20 septembrie 

2013. 

Sistemul poate fi compatibil, în procesul de schimb de 

date cu alte sisteme prin intermediul tehnologiilor de 

web-servicii. 

A fost lansată licitația publică privind achiziția 

serviciilor de creare a sub-Sistemului Informațional E-

Dosar din cadrul Programul Integrat de Gestionare a 

Dosarelor (PIGD) și extinderea acestuia cu 

funcționalități noi, care va permite interacțiunea PIGD 

cu alte registre informaționale. Ulterior, vor fi conectate 

sistemele informaționale furnizoare și consumatoare de 

informații existente. 

Rapoartele privind compatibilitatea sistemului între 

instituții vor fi elaborate după realizarea 

interconexiunii. 

B4. Justiția juvenilă 

 

B 4.1.1 Cadrul normativ pentru 

consolidarea sistemului 

de justiție juvenilă 

îmbunătățit, inclusiv 

consolidarea sistemului 

de probațiune juvenilă și 

asigurarea respectării 

drepturilor copiilor 

deținuți.  

Modificările aprobate MJ octombrie 

2015 

Realizat 
Ministerul Justiției a elaborat proiectul legii pentru 

modificarea și completarea unor acte legislative (Codul 

penal al RM – art.54, 93, 104; Codul de procedură 

penală al RM – art.52, 475, 483 ș.a.; Codul de 

executare al RM – art.174, 249, 270. proiectul a fost 

adoptat prin Legea nr. 123 din 02 iunie 2016. 

Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor 

acte legislative propune modificarea prevederilor 

Codului Penal, Codului de procedură penală și Codului 
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de executare. Amendamentele operate în respectivele 

acte legislative sunt corelative și pot fi structurate în 

felul următor:  

1. Excluderea prevederilor privind aplicarea 

măsurii de constrîngere cu caracter educativ. 

2. Completarea listei măsurilor de constrîngere cu 

caracter educativ. 

3. Stabilirea termenului aplicării măsurilor de 

constrîngere cu caracter educativ. 

4. Stabilirea organului responsabil de asigurarea 

controlului executării de către minor a noilor 

măsuri de constrîngere cu caracter educativ. 

5. Revederea modului de calculare a perioadei de 

aflare a persoanei în sistemul penitenciar. 

6. Excluderea limitelor discreţionare la liberarea 

de răspundere penală sau liberarea de pedepsă a 

minorului. 

B 4.2.1 Toți copiii și minorii în 

detenție și în contact cu 

serviciile de probațiune, 

gestionați prin 

dezvoltarea planurilor 

individuale bazate pe 

evaluarea psihologică și 

educațională, convenite 

cu minorii și familia lor 

Numărul de planuri de 

dezvoltare individuale 

pentru minori 

 

MJ, DIP, 

OCP 

pe 

parcursul 

anului 

2015 

Realizat 

DIP 
Prin Ordinul directorului DIP nr.116 din 08 mai 2013, a 

fost elaborată şi aprobată Metodologia de lucru 

individualizată în lucrul cu minorii.  

La moment, Metodologia este implementată în 

Penitenciarul nr.10-Goian. Ca rezultat al utilizării 

metodei, copiii condamnaţi beneficiază de asistenţă 

individualizată adaptată nevoilor lor, îşi cunosc 

conţinutul planului individualizat de asistenţă şi pot 

participa activ la procesul de resocializare. 

La finele anului 2015 la Penitenciarul nr.10-Goian se 

dețineau 31 de minori, în privința cărora sunt întocmite 

planuri de dezvoltare individuale. 

La 19.10.2016 în Penitenciarul nr.10-Goian se dețineau 
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25 de minori, în privința cărora sunt întocmite planuri 

de dezvoltare individuale. 

 

OCP 
Pe parcursul anului 2015 s-au efectuat 19 vizite, fiind 

desfăşurate discuţii individuale cu 19 minori aflați în 

detenție pentru pregătirea către eliberare din detenţie. 

În rezultatul vizitelor în penitenciar s-au desfăşurat 

următoarele acţiuni: 

- au fost derulate convorbiri individuale cu minorii 

pentru stabilirea necesităţilor şi dificultăţile cu care se 

confruntă la moment și/sau anticiparea posibilelor 

momente ce ar putea împiedica reintegrarea socială cu 

succes a minorilor eliberați din locurile de detenţie. În 

mod individual au fost propuse recomandări; 

- s-a completat ancheta (care este şi plan individual) 

privind reintegrarea socială a persoanelor liberate din 

detenţie şi au fost expediate în adresa Biroului de 

probaţiune din raza teritorială a domiciliului indicat de 

minor la eliberarea din detenţie. 

În acest sens a fost identificată necesitatea elaborării 

Planurilor individualizate de lucru cu minorii. Astfel, la 

14.07.2015 a fost publicat anunțul în Buletinul 

achizițiilor publice Nr. 53, iar la 29.07.2015 a fost 

desfășurată procedura de licitație publică. La 

26.10.2015 a fost înregistrat la Trezorerie contractul 

privind elaborarea programului de către un expert în 

domeniu. Planul individualizat de lucru cu minorii a 

fost elaborat în anul 2015 şi aprobat prin Ordinul OCP 

Nr. 49 din 01.03.2016.  

http://probatiune.gov.md/tc_userfiles/file/Programe/Pla

http://probatiune.gov.md/tc_userfiles/file/Programe/Plan%20individual%20(al%20minorului%20de%20probaţiune).pdf
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n%20individual%20(al%20minorului%20de%20proba

%C5%A3iune).pdf  

B 4.2.2 Oportunitatea creată 

pentru minorii în conflict 

cu legea de a participa la 

schemele de ucenicie / 

ocupare a forței de 

muncă 

Numărul minorilor 

instruiți / angajați pe 

baza schemelor de 

ucenicie / ocupare a 

forței de muncă  

 

MJ, DIP, 

OCP 

pe 

parcursul 

anului 

2015 

Realizat 

DIP 
În Penitenciarul nr.10-Goian, este implementat 

Programul de orientare vocaţională, care cuprinde mai 

multe componente ce vizează dezvoltarea tinerilor 

pentru un management propriu al carierei. În anul 2014 

au intervenit modificări în privința organizării 

procesului de instruire profesională a deținuților. În 

acest sens a fost aprobată Hotărîrea Guvernului 

Republicii Moldova nr.721 din 03 septembrie 2014 „Cu 

privire la reorganizarea unor instituţii de învățământ 

secundar profesional”. Pentru implementarea 

prevederilor acesteia a fost aprobat ordinul 

interministerial (MJ nr 4-12 din 01.10.2014 și ME 

nr.1012 din 25.09.2014), cu privire la organizarea unor 

grupe pentru formarea profesională a deținuților în 

cadrul instituțiilor de învățământ secundar profesional. 

În context, pentru minorii deținuți în Penitenciarul 

nr.10-Goian în anul de studii 2014-2015, Ministerul 

Educației a alocat 15 locuri la meseria lăcătuș auto, în 

cadrul clasei afiliate Școlii profesionale nr.9 din 

Chișinău. În acest sens fiind amenajat și un atelier cu 

utilajul tehnic necesar pentru desfășurarea orelor 

practice. De asemenea în cadrul proiectului – „De noi 

depinde viitorul nostruˮ, implementat cu suportul 

Fundației „Regina Pacisˮ, 18 deținuți minori au fost 

încadrați și la cursuri de instruire (frizer - 6 persoane, 

cizmar - 5 persoane și bucătar – 7 persoane).  

http://probatiune.gov.md/tc_userfiles/file/Programe/Plan%20individual%20(al%20minorului%20de%20probaţiune).pdf
http://probatiune.gov.md/tc_userfiles/file/Programe/Plan%20individual%20(al%20minorului%20de%20probaţiune).pdf
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La 18 martie 2015, la Penitenciarul din Goian au fost 

inaugurate atelierele renovate pentru instruirea 

vocațională a deținuților minori, în cadrul unui proiect 

implementat în parteneriat cu reprezentanța PNUD 

Moldova și cu suportul financiar al Guvernului 

României.  

La 01.09.2015 au fost încadrați la instruire la meseria 

mecanic auto 6 elevi, frizer – 4 elevi și 7 elevi la 

specialitatea cizmar. 

La data de 05.09.2016 a început al III-lea curs de 

instruire la meseria ,,Lăcătuş-Auto” asigurat de comun 

acord cu Administraţia Şcolii de Meserii nr.9 din mun. 

Chişinău fiind înmatriculaţi 15 deţinuţi minori, ulterior 

un deţinut a fost exmatriculat de la procesul de studii în 

legătură cu transferarea în alt penitenciar pentru maturi. 

La data de 09.09.2015 a început cursul de 

,,Actorie”(Atelierul de Teatru şi Film) desfăşurat de 

către reprezentanţii A.O. Centrul de Arte ,,Coliseum” 

fiind incluşi 7 copii, cursul sus-menţionat s-a finalizat 

la data de 15.02.2016 cu susţinerea unei scenete de 

absolvire în incinta Academiei de Muzică, Teatru şi 

Arte plastice. 

La data de 01.07.2016 a început cursul de ,,Chitară” 

desfăşurat de către reprezentanţii A.O. Centrul de Arte 

,,Coliseum” fiind incluşi 21 deţinuţi, cursul sus-

menţionat se desfăşoară pînă în prezent. 

La data de 01.07.2016 s-a început cursul de ,,Mişcare 

scenică” desfăşurat de către reprezentanţii A.O. Centrul 

de Arte ,,Coliseum” fiind incluşi 8 deţinuţi, cursul sus-
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menţionat se desfăşoară pînă în prezent. 

La data de 15.01.2016 a început al IV-lea curs de 

instruire la specialitatea ,,Frizer” asigurat de comun 

acord de către reprezentanţii A.O. ,,Insula Speranţelor” 

fiind înmatriculaţi 8 copii, cursul respectiv s-a finalizat 

la data de 25.04.2016, susţinînd cu succes examenele 

de calificare 6 deţinuţi. 

La data 25.01.2016 a început cursul intensiv de 

instruire profesională la meseria de “PIZZAR”, la care 

s-au înscris 4 minori. Examenul de certificare a 

competenţelor profesionale a fost susţinut la data de 

04.03.2016. Cursul a fost organizat în cadrul 

proiectului “De noi depinde viitorul nostru” 

implementat de Fundaţia “Regina Pacis” cu suportul 

financiar al Asociaţiei ”RENOVABIS” Germania. 

La data de 22.03.2016 s-a început a IV-lea curs de 

instruire profesională la meseria de “Bucătar”, la care 

au fost înmatriculaţi 11 minori. Cursul dat este 

desfăşurat de comun acord cu administraţia Şcolii 

Profesionale nr.2 din mun. Chişinău. 

La data de 04.07.2016 a început a treia promoţie la 

specialitatea de ,,Cizmar” de comun acord cu ”Şcoala 

de Meserii pentru surzi şi hipoacuzici” fiind 

înmatriculaţi 9 deţinuţi. Orele de instruire la 

specialitatea ,,Cizmar” se desfăşoară pînă în prezent. 

Notă: Activităţile enumerate se desfăşoară în 

Penitenciarul nr.10 Goian 

OCP 
În colaborare cu Agenția de Ocupare a Forței de 



Anexa 1 

STATUT – DOC / DRAFT octombrie 2016 

*Informația este completată conform datelor de progres indicate de către instituțiile responsabile pînă la data de octombrie 2016 
 

 

Muncă, minorii delincvenți au fost antrenați în servicii 

de mediere, au fost informați privind locurile de muncă 

vacante şi condițiile de ocupare ale acestora 23 minori 

cu ulterioara angajarea în câmpul muncii a 10 minori 

(2015). 

În acest sens, a fost identificată necesitatea elaborării 

Programului pentru minori de participare la scheme de 

ucenicie, ocupare a forței de muncă. Astfel, la 

14.07.2015 Anunțul a fost publicat în Buletinul 

achizițiilor publice Nr. 53, iar la 29.07.2015 a fost 

desfășurată procedura de licitație publică. La 

26.10.2015 a fost înregistrat la Trezorerie contractul 

privind elaborarea programului de către un expert în 

domeniu. Programul de pregătire către liberare a 

minorului a fost elaborat în anul 2015 şi aprobat prin 

Ordinul OCP Nr. 50 din 01.03.2016.   

http://probatiune.gov.md/tc_userfiles/file/Programe/Pro

gramul%20de%20preg%C4%83tire%20c%C4%83tre%

20liberare%20a%20minorului.pdf 

B 4.2.3 Recrutarea consilierilor 

de probațiune pentru 

minori, cu pregătire în 

psihologie și asistență 

socială, în conformitate 

cu planul aprobat 

Numărul de personal 

recrutat și instruit 

 

MJ, DIP, 

OCP 

pe 

parcursul 

anului 

2015 

Realizat 
Pe parcursul anului 2015 au fost angajați 14 consilieri 

de probațiune cu studii în domeniul psihologiei şi 

asistenței sociale. 

Conform Planului de formare inițială a consilierilor de 

probațiune pentru anul 2015, aprobat de Consiliul 

Institutului Național al Justiției, în perioada 3 august – 

3 noiembrie 12 consilieri de probațiune au participat la 

cursul de formare inițială cu durata de 3 luni. 

B 4.2.4 Sistem eficient de 

reclamații pentru minori 

Rapoarte elaborate de 

către experți 

MJ, DIP, 

OCP 

decembrie 

2015 

Realizat 
Raportul cu privire la sistemul eficient de reclamații 

http://probatiune.gov.md/tc_userfiles/file/Programe/Programul%20de%20pregătire%20către%20liberare%20a%20minorului.pdf
http://probatiune.gov.md/tc_userfiles/file/Programe/Programul%20de%20pregătire%20către%20liberare%20a%20minorului.pdf
http://probatiune.gov.md/tc_userfiles/file/Programe/Programul%20de%20pregătire%20către%20liberare%20a%20minorului.pdf
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la etapa pre-proces și de 

condamnare și mecanism 

independent de 

monitorizare, extins și 

operațional la nivel 

național 

independenți pentru minori la etapa pre-proces şi de condamnare şi 

mecanism independent de monitorizare a fost elaborat 

și definitivat în aprilie 2016 de către un expert 

contractat din cadrul Proiectului EUTAP 4 „Cu privire 

la asistența pentru dezvoltarea sistemelor de executare, 

reabilitare și probațiune”. 

NOTA: acțiunea dată reiese din acțiunea prevăzută 

pentru anul 2014 B. 1.1.(1).  

B5. Intoleranța față de corupție 

B 5.1.1 Conceptul confiscării 

civile, introdus și aplicat 

în cazurile tuturor 

veniturilor generate din 

activități ilegale, inclusiv 

din corupție.   

Modificările elaborate 

și prezentate 

Parlamentului.  

 

 

MJ, CNA Iunie 2015 Realizat 
În vederea realizării acestei acțiuni, Ministerul Justiției 

a elaborat și promovat următoarele proiecte de legi: 

 Proiectul legii pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative, adoptat prin 

Legea nr. 326 din 23 decembrie 2013.  
Legea instituie şi dezvoltă un şir de prevederi noi, 

orientate spre responsabilizare atât a exponenţilor 

sistemului judecătoresc, cât şi a altor actori ai sectorului 

justiţiei, precum şi ai sectorului public per ansamblu (în 

special modificările propuse la Codul penal). În acest 

context, au fost realizate un şir de modificări privind: 

 stabilirea interdicţiei pentru  comunicarea  

interzisă a judecătorului în scopul asigurării respectării 

rigorilor şi principiilor de imparţialitate impuse 

activităţii de înfăptuire a justiţiei; 

 stabilirea obligativităţii testării la poligraf 

pentru candidaţii la funcţiile de judecător şi procuror; 

 includerea în Codul penal a unei norme noi care 

instituie „confiscarea extinsă”(art. 1061Cod penal); 

 revizuirea sancţiunilor din Codul penal pentru 

infracţiunile de corupţie, prin majorarea amenzii; 

 introducerea unei noi componenţe de infracţiune 
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„Îmbogăţirea ilicită”. 

 

Norma propusă la articolul 1061 „confiscarea extinsă” 

din Codul penal prevede instituirea unei  derogări de la 

articolul 106 al Codului penal care prevede măsura de 

siguranţă „confiscarea  specială”. 

Trebuie menţionat că prevederile Legii, care se referă la 

confiscarea extinsă sînt conforme standardelor Uniunii 

Europene în materie, în acest sens fiind relevantă 

Decizia-cadru  2005/212/JAI  a  Consiliului Uniunii 

Europene  din  24  februarie  2005 privind confiscarea 

produselor, a instrumentelor și a bunurilor având 

legătură cu infracțiunea (art. 3), care are ca scop să 

garanteze că toate statele membre dispun de norme 

eficiente în materie de confiscare a produselor avînd 

legătură cu infracţiunea şi în ceea ce priveşte sarcina  

probei  privind  sursa  bunurilor  deţinute  de  o  

persoană  condamnată  pentru  o  infracţiune având 

legătură cu criminalitatea. 

Conceptul confiscării extinse, permite confiscarea 

bunurilor provenite din infracţiuni, fără a fi necesară 

dovedirea pentru fiecare bun în parte a legăturii 

nemijlocite existente între infracţiunea care conduce la 

condamnare şi bunul confiscat. 

2.Ministerul Justiției a elaborat cel de-al doilea set de 

proiecte-anticorupție. 1)Proiectul Legii privind 

declararea averii și intereselor personale, 2)Proiectul 

Legii privind Autoritatea națională de integritate. 

Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor 

acte legislative (Legea despre statutul deputatului în 

Parlament – art.2, 5, 7; Legea cu privire la Curtea 

Constituțională – 17, 19; ș.a.)) . 

http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3068/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3068/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3068/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3068/language/ro-RO/Default.aspx
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Aceste trei proiecte de legi formează al doilea set de 

proiecte-anticorupție, promovat de Ministerul Justiției 

în 2015. Proiectele au fost remise Guvernului spre 

examinare și ulterior restituite. 

Setul de proiecte a fost examinat repetat și aprobat la 

ședința Guvernului din 03.02.2016 și adoptat la data de 

17 iunie 2017. 

1. Proiectul Legii privind Autoritatea națională de 

integritate a fost adoptat prin Legea 132 din 17 iunie 

2016. 

2. Proiectul Legii privind declararea averii și 

intereselor personale a fost adoptat prin Legea nr. 133 

din 17 iulie 2016. 

3. Proiectul legii pentru modificarea și completarea 

unor acte legislative a fost adoptat prin Legea nr. 134 

din 17 iulie 2017. 

 

B 5.2.1 Salariile din sectorul 

judiciar au crescut, în 

conformitate cu 

programul convenit, 

reflectat în documentele 

bugetare pentru  AF 2016 

Legea bugetului de 

stat 2016, CBTM 

2016-2018 

 

MJ, MF 31.12.201

5 

Realizat 
În scopul asigurării integrităţii judecătorilor a fost 

elaborată şi adoptată Legea nr.328 din 23.12.2013 

privind salarizarea judecătorilor. Prin noua lege s-a 

instituit un sistem unitar de salarizare a judecătorilor 

bazat pe salariul mediu pe economie realizat în anul 

precedent celui de gestiune drept uitate de referinţă. 

Sistemul de salarizare a judecătorilor instituie cadrul 

general de aplicare a unor standarde şi proceduri 

unitare de stabilire a salariilor şi asigură crearea unei 

ierarhii a salariilor pe categorii de judecători în 

dependenţă de nivelul instanţelor judecătoreşti şi 

stabilirea unor norme transparente şi uşor aplicabile. 

Prevederile legii nominalizare se pun în aplicare pe 

etape, după cum urmează: 
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a) de la 1 ianuarie 2014, salariile de funcţie ale 

judecătorilor au fost achitate în cuantum de 80% din 

salariile de funcţie, stabilite în condiţiile prevederilor 

art.4 din lege; 

b) de la 1 aprilie 2015, salariile de funcţie ale 

judecătorilor vor fi achitate în cuantum de 90% din 

salariile de funcţie, stabilite în condiţiile prevederilor 

art.4 din lege; 

c) de la 1 aprilie 2016, salariile de funcţie ale 

judecătorilor, stabilite în condiţiile prevederilor art.4 

din lege, vor fi achitate în cuantum deplin. 

În bugetul pe anul 2014, în proiectul bugetului pentru 

anul 2015, cât şi în cadrul bugetar pe termen mediu au 

fost prevăzute mijloace financiare pentru asigurarea 

implementării Legii nr.328 din 23.12.2013. 

Totodată, reieşind din faptul că salariul mediu pe 

economie realizat pe anul precedent înregistrează un 

trend crescător, salariile judecătorilor, chiar după 

stabilirea în cuantum deplin, vor rămâne în continuare 

la cel mai înalt nivel faţă de ceilalţi angajaţi ai 

sectorului bugetar, inclusiv mai superioare faţă de 

salariile conducătorilor autorităţilor puterii de stat.  

În conformitatea cu noua Lege cu privire la Procuratură 

nr.3 din 25 februarie 2016, au fost stabilite prevederi în 

ceea ce privește majorarea salariilor procurorilor. Astfel 

art. 60 di Legea dată la alin. 1 stabilește că  Salariul 

procurorului se stabilește în funcție de salariul 

judecătorului. Salariul de funcție al procurorului se 

stabilește în funcție de nivelul procuraturii în care își 

desfășoară activitatea și de vechimea sa în funcția de 

procuror.  Iar alin. 2 concretizează că Salariul 

procurorului reprezintă 90% din: 
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    a) salariul judecătorului Curții Supreme de Justiție, 

în cazul procurorului din Procuratura Generală sau din 

procuraturile specializate, cu vechimea în muncă 

corespunzătoare; 

    b) salariul judecătorului din judecătorie, în cazul 

procurorului din procuraturile teritoriale, inclusiv din  

Procuratura UTA Găgăuzia, cu vechimea în muncă 

corespunzătoare.  

Prin Legea nr. 152  din 01.07.2016, în vigoare din 

01.08.2016, a fost modificată Legea nr. 328 din 

23.12.2013 privind salarizarea judecătorilor, începînd 

cu titlul legii, care a fost completat în final cu cuvintele 

„şi procurorilor”. Prin modificările operate la Legea nr. 

328 au fost introduse un sistem unitar de salarizare a 

judecătorilor şi procurorilor, norme noi care 

reglementează salarizarea procurorilor:  art. 51 „Salariul 

de funcţie al procurorului”, art. 52 „Sporul pentru 

exercitarea funcţiilor de conducere în Procuratură şi în 

Consiliul Superior al Procurorilor”, art. 81 „Salariul 

procurorului în situaţii speciale”. 

Conform Hotărîrii nr. 1011 din 26.08.2016 cu privire la 

Cadrul bugetar pe termen mediu(2017-2019) în 

perioada respectivă au fost asigurate majorările 

salariale în conformitate cu obligațiile asumate de 

Guvern inclusiv prin implementarea prevederilor  Legii 

nr.328 din 23 decembrie 2013 privind salarizarea 

judecătorilor și procurorilor. 

Conform particularitților specifice privind elaborarea și 

prezentarea de către Procuratura Generală a 
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propunerilor la proiectul bugetului de stat pentru anul 

2017 și a estimărilor pentru anii 2018-2019 remise de 

Ministerul Finanțelor la data de 26.08.2016 prin nr 06-

04/746/10 pe perioada anilor 2017-2019 cheltuielile de 

personal se vor majora față de anul 2016 cu 90493,9 

mii lei ca urmare a ajustărilor structurale care prevăd 

modificarea salariilor procurorilor. 

 

B 5.2.2 Teste periodice de 

integritate pentru 

solicitanții noi și 

funcționarii în exercițiu 

în sectorul justiției 

introduse 

Cadru legal adoptat CNA, 

MJ 

iulie -

august 

2015 

Realizat 
La data de 14 februarie 2014 a intrat în vigoare Legea 

nr 325 din 23.12.2013 cu privire la testarea integrității 

profesionale, care are drept scop prevenirea şi 

combaterea corupției în cadrul entităţilor publice, 

verificarea respectării regulilor de conduită şi 

înlăturarea riscurilor de corupţie.  

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

&lang=1&id=351535 

La 19.09.2014 a fost aprobată Hotărârea Guvernului 

nr.767 pentru implementarea Legii nr.325/2013 privind 

testarea integrităţii profesionale. 

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

&lang=1&id=355238 

Totodată, la 16 aprilie 2015, Curtea Constituțională a 

pronunțat hotărârea pentru controlul constituționalității 

unor prevederi din Legea nr.325 din 23 decembrie 2013 

privind testarea integrității profesionale. Drept urmare, 

au fost declarate neconstituționale prevederile 

articolului 2 literele b) și d); articolul 4; articolului 9 

alineat (5); articolului 10 alineatele (2)-(3); articolului 

11 alineatele (1)-(2) și (4); articolului 12 alineatele (3)-

(6); textului „fără a oferi numele agentului public 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=351535
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=351535
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355238
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355238
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testat,” de la articolul 14 alineatul (3) și articolului 16 

alineatul (2). 

Prin Ordinul ministrului justiției nr.215 din 21 mai 

2015 a fost creat un grup de lucru inter-instituțional, în 

componența căruia au fost incluși reprezentanți ai 

Consiliului Superior al Magistraturii, Curții Supreme de 

Justiție, Procuraturii Anticorupție, Ministerului Justiției, 

Centrului Național Anticorupție, un expert independent, 

un reprezentant al societății civile, precum și consilierul 

Ministerului Justiției în cadrul Misiunii Europene de 

consiliere în politici publice pentru Republica Moldova 

și reprezentantul Ambasadei SUA în Moldova.  

În acest sens, a fost aprobată Legea nr. 102 din 

21.07.2016 cu privire la modificarea şi completarea 

unor acte legislative, data intrarii in vigoare a 

prevederilor fiind 12.11.2016  

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

doc&lang=1&id=366162 
Prin intermediul legii respective a) Legea nr. 325 din 

23.12.2013 privind testarea integrităţii profesionale a 

fost ajustată la dispoziţiile Hotărîrii Curţii 

Constituţionale nr. 7 din 16.04.2015, b) legislaţia 

naţională a fost ajustată la prevederile Legii nr. 325 din 

23.12.2013 privind testarea integrităţii profesionale, c) 

a fost introdusă evaluarea integrităţii instituţionale.   

În calitate de impact al implementării Legii se aşteaptă 

prevenirea și combaterea mai eficientă a manifestărilor 

de corupţie, în special aplicarea sancţiunilor 

disciplinare asupra agenţilor publici care nu corespund 

criteriilor de integritate va contribui la implementarea 

principiului „zero toleranţă la corupţie”. 

 

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2934/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2934/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2934/language/ro-RO/Default.aspx
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366162
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366162
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CNA 
Testarea integrităţii profesionale a constituit un 

instrument nou de prevenire a corupţiei, pus la 

dispoziţia CNA prin Legea testării integrităţii 

profesionale nr.325 din 23 decembrie 2013, publicată 

la 14 februarie 2014. Punerea ei în aplicare a prevăzut 

o perioadă iniţială de 6 luni de pregătire a 

funcţionarilor pentru intrarea in vigoare a legii, după 

care, din 14 august 2014, a început testarea integrităţii 

agenţilor publici propriu-zisă. 

În următoarele 9 luni după începerea testărilor pe teren 
(14.08.2014-15.04.2015), CNA a efectuat mai multe 
teste în diverse autorităţi, iar rezultatul acestor teste au 
demonstrat: 

4. 65% din toţi agenţii testaţi se implică în acte 

de corupţie (în unele instituţii în proporţii de 

25%, în altele - în proporţie de 100%); 

5. 100% din toţi agenţii testaţi nu au denunţat 

actele de corupţie la care au fost expuşi în 

cadrul testelor, indiferent dacă s-au pretat la un 

act de corupţie sau s-a opus. 

6. 85% din agenţii testaţi nu au respectat 

normele de declarare a cadourilor care le-au 

fost oferite în cadrul testelor. 

 

Un alt rezultat important al intrării în vigoare a legii 

date a fost sporirea denunţării actelor de corupţie de 

către agenţii publici, deşi o adevărată amploare 

fenomenul denunţării l-a luat doar după începerea 

testării la 14 august 2014. Astfel, din momentul în care 

a fost publicată Legea 325/2013 rata denunţării 
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actelor de corupţie de către funcţionari a crescut de 

70 de ori în primele 3,5 luni ale anul 2015 în 

comparaţie cu anul 2013, fapt datorat în egală măsură 

testelor desfăşurate, dar şi instruirilor care au precedat 

testarea. 

Cu adoptarea Legii nr. 102 din 21.07.2016 cu privire la 

modificarea şi completarea unor acte legislative: a) 

Legea nr. 325 din 23.12.2013 privind testarea 

integrităţii profesionale a fost ajustată la dispoziţiile 

Hotărîrii Curţii Constituţionale nr. 7 din 16.04.2015, b) 

legislaţia naţională a fost ajustată la prevederile Legii 

nr. 325 din 23.12.2013 privind testarea integrităţii 

profesionale, c) a fost introdusă evaluarea integrităţii 

instituţionale.   

 

În cadrul CNA a fost creată subdiviziunea specializată 

de testare a integrităţii profesionale, precum şi aprobat 

regulamentul de funcţionare a acesteia, s-a efectuat 

instruirea testatorilor de integritate profesională de 

către experţi din cadrul subdiviziunilor similare din 

România, Ungaria şi Marea Britanie.  

În vederea alinierii la standardele internaționale în 

domeniu, dezvoltării performanțelor în prevenirea 

corupției și pentru digitalizarea procesului de lucru în 

domeniul testării integrității instituționale, a fost 

reperfectat (în contextul modificărilor Legii 

nr.325/2013) noul Caiet de sarcini pentru crearea 

Sistemului Informatic „Cazierul Integrității 

profesionale a agenților publici”, care va conține atît 

cazierul de integritate al agentului public, cît și probele 

în format electronic. Fiind vorba despre un sistem 
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foarte sofisticat și care necesită resurse financiare de 

proporții. Partea donatoare a inițiat procedura de 

licitație internațională pentru crearea softului dat, care 

se va desfășura în luna aprilie-mai 2016, iar darea în 

primire a lucrărilor va fi preconizată pentru o perioadă 

de un an de la semnarea contractului. 

Totodată Centrul Național Anticorupție a elaborat 

proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind avertizorii de integritate. 

Proiectul a fost aprobat în şedinţă de Guvern la data 

09.09.2013 (Hotărârea Guvernului nr. 707 din 

09.09.2013). 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc

&lang=1&id=349584 
 

 

Abrevieri: 

CCI – Comitetul de Coordonare pentru Implementarea Matricei de Politici 

MJ – Ministerul Justiției 

MF – Ministerul Finanțelor 

CSM – Consiliul Superior al Magistraturii 

PG – Procuratura Generală 

INJ – Institutul Național al Justiției 

MAI – Ministerul Afacerilor Interne 

MMPSF – Ministerul Muncii Protecției Sociale si Familiei 

OCP – Oficiul central de probațiune 

DIP – Departamentul instituțiilor penitenciare 

CNA – Centrul Național Anticorupție 

UNEJ – Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349584
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349584

