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PILONUL  I. SISTEMUL JUDECĂTORESC 
 

Numărul  domeniului 

de intervenție, 

numărul şi denumirea 

acţiunii, conform 

Planului de acţiuni 

Indicatori 

din Planul 

de acțiuni 

Termenul 

prevăzut 

pentru 

realizare 

Instituția 

responsabilă 

conform 

Planului de 

acțiuni 
 

 

Măsurile întreprinse 

de către instituția responsabilă 

 

Nivelul de 

realizare 

a acțiunii 

Mijloacele 

financiare alocate 

(planificate); 

cheltuieli reale 

(efective) / mii lei; 

asistența 

recepționată 

în vederea 

realizării acțiunii 

 

Dificultăţi, 

riscuri, concluzii, 

recomandări 

 

Documente 

probatoare 

 

Direcția strategică 1.1. Asigurarea accesibilității și independenței sistemului judecătoresc  

 

Act. 1.1.1 punct. 1  

Efectuarea studiului 

de oportunitate 

privind optimizarea 

hărţii dislocării 

instanţelor 

judecătoreşti în 

scopul consolidării 

capacităţilor 

instituţionale ale 

instanţelor, 

optimizarea 

numărului de 

judecători şi 

asigurarea utilizării 

cât mai eficiente a 

resurselor 

disponibile 

Studiu efectuat 

şi recomandări 

formulate 

Trimestrul 

IV 2012 
Ministerul 

Justiţiei,  

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

Studiul urmează a fi efectuat de către Centrul de Resurse 

Juridice şi finanţat de Ambasada Statelor Unite ale Americii.  
Acţiune 

realizată 

parțial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ambasada 

SUA  

- USAID 

indirect a 

participat la 

realizarea 

acestei acțiuni 

prin intermediul 

Raportului de 

evaluare a 

instanțelor de 

judecată  mai 

2012- 

septembrie 2012 

cu referire la: 

infrastructură, 

PIGD, 

înregistrări 

audio, pagini 

web ale curților, 

organizarea 

intanțelor, 

bugetare și 

achiziții publice.    

 

Propuneri: 

Extinderea termenului de 

realizarea a acțiunii până la 

sfârșitul trimestrului I al 

anului 2013 

 

Raport de 

evaluare a 

instanțelor 

judecătoreș

ti, lansat în 

septembrie 

2012, 

împreună 

cu ROLISP 

(USAID) 

Act. 1.1.2 punct. 1  

Efectuarea unui  

studiu al legislaţiei în 

vigoare care 

reglementează 

cuantumul şi modul 

de calculare a 

Studiu efectuat 

şi recomandări 

formulate 

Trimestrul 

II 2012 
Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

Consiliului Superior al Magistraturii a fost expediat 

scrisoarea nr.03/7371 din  07.09.2012 prin care sa solicitat 

prezentarea propunerilor, până în prezent în adresa 

Ministerului Justiţiei nu a parvenit nici un răspuns. 

 

Totodată, ca rezultat al colaborării Ministerului Justiției RM 

și RO, va fi elaborat documentul de prezentare a cadrului 

Acţiune 

nerealizată 

- Propuneri: 

- antrenarea CSJ  în 

elaborarea studiului; 

- formarea unui grup de 

lucru pentru elaborarea 

studiului în care să fie 

desemnați reprezentanți ai 

- 

                                                 
1 Raportul a fost aprobat în ședința Grupului de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului I al Strategiei de reformă a sectorului justiției din data de 11 februarie 2013 și reflectă situația 

implementării acțiunilor pînă la această dată. 
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cheltuielilor de 

judecată, precum şi 

al practicilor de 

aplicare a acestora 

 

normativ român cu referire la cuantumul și modul de 

calculare a cheltuielilor de judecată.  

DAJ, CSM, CSJ. 

Act. 1.1.2 punct. 2  

Elaborarea 

proiectului de 

modificare a Legii 

taxei de stat nr. 

1216-XII din  3 

decembrie 1992,  a 

Codului de 

procedură civilă nr. 

225-XV din 30 mai 

2003 şi a altor acte 

legislative 

 

 

Proiect de lege 

elaborat şi remis 

spre examinare 

Guvernului 

Trimestrul 

IV 2012  
Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Ministerul 

Ministerului Finanţelor a fost expediată scrisoarea nr- 

03/7371 din 07 septembrie 2012, prin care s-a solicitat 

prezentarea informaţiei (propunerilor).  Prin scrisoarea  19-

08/2057 din 28.09.12 Ministerul Finanţelor s-a expus prin 

lipsa de obiecţii şi propuneri. 

Acţiune 

nerealizată 

- Proiectul de lege în cauză nu 

a fost elaborat din 

următoarele considerente: 

- nu a fost efectuat studiul; 

- lipsa de obiecţii şi 

propuneri a Ministerului 

Finanţelor (ca organ 

responsabil)  asupra 

necesităţii elaborării 

proiectului de lege; 

- în  2011-2012 la Legea 

taxei de stat,  iar în 2012  la 

Codul de procedură civilă s-

au efectuat o serie de 

modificări 

- 

Act. 1.1.3 punct. 1  

Elaborarea 

proiectului de 

modificare a unor 

acte legislative, 

inclusiv a Legii nr. 

514-XIII din 6 iulie 

1995 privind 

organizarea 

judecătorească 

Proiect de lege 

elaborat şi remis 

spre examinare 

Guvernului 

Trimestrul  

I 2012 
Ministerul 

Justiției,  

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii  

În 2011 a fost creat grupul de lucru pentru elaborarea 

cadrului normativ, care reglementează modul de organizare şi 

funcţionare a sistemului judecătoresc. 

 

Grupul de lucru a analizat practica altor state în domeniu, 

precum şi problemele existente în procesul de aplicarea a 

legilor ce vizează sistemul judecătoresc şi a elaborat proiectul 

de lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative, care include şi modificări în Legea nr.514-XIII 

din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească, în 

vederea consolidării structurilor şi sistemelor de interacţiune 

cu publicul. 

 

Proiectul a fost remis spre examinare Guvernului prin 

scrisoarea nr. 03/1054 din 7 februarie 2012, iar la data de 5 

iulie curent a fost adoptat de Parlament în lectura a doua. 

 

Acţiune 

realizată 

- - Legea nr. 

153  din 

data  de 

05.07.2012 

MO nr. 185 

din data de 

31.08.2012  

Act. 1.1.3 punct. 2  

Desfăşurarea 

cursurilor de 

instruire a 

personalului 

instanţelor 

judecătoreşti 

responsabil de relaţia 

cu publicul 

1. Plan de 

studiu elaborat 

2. Grafic de 

instruire 

elaborat 

3. Numărul de 

cursuri 

desfăşurate 

4. Numărul de 

persoane 

instruite 

Trimestrul 

IV 2016 
Institutul 

Naţional al 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

instanţele 

judecătoreşti 

 

În perioada 6-7 și 8-9 noiembrie, INJ în parteneriat cu 

Fundația IRZ a desfășurat 2 seminare cu genericul „Justiția și 

mass-media” la care au participat 78 beneficiari (9 președinți 

ai instanțelor judecătorești, 55 judecători, 2 asistenți judiciari, 

3 specialiști ai instanțelor de judecată, 3 reprezentanți ai DAJ 

și 6 formatori). 

 

În Planul de formare continuă în anul 2013 este prevăzută 

instruirea a 75 de persoane responsabile de relația cu publicul 

în instanțele de judecată. 

 

Acțiune 

realizată 

pentru 

perioada 

de 

raportare 

Fundația IRZ, 

USAID ROLISP 

colaborează cu 

Centrul 

Independent de 

Jurnalism în 

vederea 

organizării 

cursurilor pentru 

personalul din 

instanțele de 

judecată. 

Seminarele vor 

Dificultăți:  

- insuficiența sălilor de 

studii. 

 

Riscuri: 

- nealocarea mijloacelor 

financiare preconizate în 

bugetul pentru 

implementarea SRSJ. 

 

Propuneri: 

-  urgentarea reparației 

capitale a sediului INJ. 

Planul de 

formare 

continuă 

este 

publicat pe 

site-ul INJ. 

http://www

.inj.md/nod

e/18 

http://www.inj.md/node/18
http://www.inj.md/node/18
http://www.inj.md/node/18
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avea loc în 

cadrul INJ   în 

februarie, martie 

2013. Pentru 

aceasta a fost 

elaborate 

curriculum și 

stabilit graficul 

de organizare a 

cursurilor.   

 

- inchirierea spațiilor de 

studii. 

- alocarea mijloacelor 

financiare pentru organizarea 

seminarelor, inclusiv de mai 

multe zile. 

 

Act. 1.1.3 punct. 3  

Monitorizarea 

paginilor web  ale 

instanţelor  

judecătoreşti 

1. Mecanism de 

monitorizare 

instituit (cu 

suportul 

organizaţiilor 

neguvernamenta

le) 

2. Rapoarte de 

monitorizare 

întocmite şi 

distribuite 

 

Trimestrul 

IV 2013  
Consiliul 

Superior al 

Magistraturii

, Ministerul 

Justiţiei 

Elaborarea proiectului concepţiei de monitorizare. Elaborarea 

unui studio-pilot (model) pentru implementare în sistem. 

Evaluarea a fost efectuată în perioada mai-iunie 2012. 

Evaluarea paginilor  web a fost efectuată în vederea 

identificării și elaborării unui mecanism eficient și durabil de 

monitorizare 

 

Acţiune 

realizată 

pentru 

perioada 

de 

raportare  

 

 

USAID ROLISP 

a participat la 

realizarea 

acestei acțiuni în 

cadrul 

proiectului 

ICMS. Raportul 

de Evaluare a 

instanțelor de 

judecată a 

USAID conține 

date cu privire la 

toate paginile 

web a 

instanțelor de 

judecată. 

USAID ROLISP 

va continuă să 

monitorizeze  

paginile web.  

 

Propunere: 

- acoperire financiară pentru 

publicarea  unei instrucţiuni 

privind paginile web ale 

instanţelor. 

 

Raport de 

evaluare a 

instanțelor 

judecătoreș

ti, lansat în 

septembrie 

2012, 

împreună 

cu ROLISP 

(USAID) 

Act. 1.1.3 punct. 4 

Organizarea 

campaniilor de 

informare privind 

modul de funcţionare 

a sistemului 

judecătoresc 

1. Broşuri 

informative 

despre 

activitatea 

instanţelor 

judecătoreşti, 

difuzate 

2. Numărul de 

campanii 

informative 

privind acti-

vitatea 

instanţelor 

judecătoreşti, 

desfăşurate în 

mass-media 

 

Trimestrul 

IV 2016 
Consiliul 

Superior al 

Magistraturi, 

Ministerul 

Justiţiei 

Se intenționează oferirea accesului mass-mediei, ONG-urilor 

la şedinţele CSM. Plasarea materialelor pe pagina web a CSM, 

a instanţelor judecătoreşti.  

 

A fost elaborată propunerea de proiect pentru editarea 

broșurii. Totodată, a fost stabilite și desfășurate campaniilor de 

informare. La moment CSM este în proces de încheiere a 

acordurilor de colaborare cu Consiliul Coordonator al 

Audiovizualului și Consiliul de Presă.  

Acțiune 

realizată 

parțial 

pentru 

perioada 

de 

raportare  

USAID 

/ROLISP a 

acordat granturi 

ONG:  Asociația 

Presei 

Independente 

pentru a edita 

suplimente 

săptămânale 

despre reforma 

în sectorul 

justiției; 

Asociației 

Pentru 

Jurnalismul TV 

independent 

pentru emisiuni 

lunare și 

Dificultăți: 

- lipsa unui specialist IT la 

CSM care ar îmbunătăți și 

actualiza informațiile pe 

pagina web a CSM  

- lipsa mijloacelor financiare 

în 2012 

Propunere 

de proiect 

elaborată. 

Mijloace 

financiare 

alocate. 

Proiecte de 

Acorduri 

elaborate 
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publicații 

online; 

Centrului de 

Resurse Legale 

pentru a crește 

interesul public 

despre  CSJ și 

despre justiție în 

general; Clinica 

Juridică din 

Bălți  pentru a 

crește opinia 

publică despre 

justiție în 

localitățile 

rurale; IRP 

pentru evaluarea 

performanțelor 

judecătorilor. 

  

Act. 1.1.4 punct. 1  

Efectuarea unui 

studiu privind 

practica finanţării 

sistemului 

judecătoresc din 

ultimii ani, luând în 

considerare 

practicile 

internaţionale în 

domeniul finanţării 

sistemului 

judecătoresc 

 

Studiu efectuat 

şi recomandări 

formulate 

Trimestrul 

IV 2012 
Consiliul 

Superior al 

Magistraturii

, Curtea 

Supremă de 

Justiţie, 

Ministerul 

Justiţiei 

Studiu efectuat,distribuit în instanțe. Recomandări elaborate 

în raportul ROLISP (USAID), mai - iunie 2012 

 

 

Acţiune  

realizată 

 

USAID/ 

ROLISP  

Implementarea efectivă și 

consecventă a 

recomandărilor din Raport 

Raport de 

evaluare a 

instanțelor 

judecătoreș

ti, lansat în 

septembrie 

2012, 

împreună 

cu ROLISP 

(USAID 

Act. 1.1.5 punct. 1  

Elaborarea 

proiectului de  

modificare a unor 

acte legislative, 

inclusiv a Legii nr. 

514-XIII din 6 iulie 

1995  privind 

organizarea 

judecătorească, în 

vederea creării 

funcțiilor de 

administratori ai 

instanțelor 

judecătorești şi 

reexaminării 

Proiect de lege 

elaborat şi remis 

spre examinare 

Guvernului 

Trimestrul 

I  2012 
Ministerul 

Justiţiei 

În 2011 a fost creat grupul de lucru pentru elaborarea 

cadrului normativ, care reglementează modul de organizare şi 

funcţionare a sistemului judecătoresc. 

 

Grupul de lucru a analizat practica altor state în domeniu, 

precum şi problemele existente în procesul de aplicarea a 

legilor ce vizează sistemul judecătoresc şi a elaborat proiectul 

de lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative, care include şi modificări în Legea nr.514-XIII 

din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească, în 

vederea creării funcţiilor de administratori judecătoreşti şi 

reexaminării funcţiilor preşedinţilor instanţelor judecătoreşti 

(Art. I pct. 24 din proiect). 

 

Proiectul a fost remis spre examinare Guvernului prin 

scrisoarea nr. 03/1054 din 7 februarie 2012, iar la data de 5 

Acţiune 

realizată 

- - Legea nr. 

153 din 

data de 

05.04.2012 

MO nr. 185 

din data de 

31.08.2012 
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funcţiilor de 

preşedinţi ai 

instanţelor 

judecătoreşti 

 

iulie curent a fost adoptat de Parlament în lectura a doua. 

 

Prevederile noii legi prevede ca funcția de administrator 

judecătoresc să fie redenumită în ”șef al secretariatului 

instanței judecătorești ” 

 

Act. 1.1.5 punct. 2  

Elaborarea 

regulamentului de 

organizare a 

concursului de 

suplinire a funcţiilor 

de administratori ai 

instanţelor 

judecătoreşti şi a 

altor acte normative 

 

Regulamentul şi 

alte acte 

normative, 

elaborate şi 

aprobate 

Trimestrul 

III 2012 
Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

A fost întocmită o notă  prin care s-a informat că, odată cu 

adoptarea Legii nr. 153 pentru modificarea şi completarea 

unor acte legislative elaborarea de către Ministerul Justiţiei a 

Regulamentului privind modul de desfăşurare a concursului 

public de suplinire a funcţiei de Administrator al instanţei 

judecătoreşti, nu este oportună şi lipsită de temei şi suport 

juridic pentru că modul de angajarea al cestora a fost decis să 

fie același ca și în cazul funcționarilor publici.   

 

 

- - Acțiune căzută în 

desuetudine.  

- 

Act. 1.1.5 punct. 3  

Optimizarea schemei 

de încadrare a 

personalului 

instanţelor  

judecătoreşti în 

funcţie de volumul de 

lucru din ultimii 5 ani 

şi de nivelul 

performanţelor 

conform modulului 

PIGD, prin sporirea 

sau reducerea 

personalului instanței 

de judecată 

 

Schema de 

încadrare a 

personalului 

optimizată 

conform legii 

Trimestrul 

IV  2016 
Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei,  

Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Cancelaria de 

Stat 

- Acţiune 

parțial 

realizată 

pentru 

perioada 

de 

raportare 

- - - 

Act. 1.1.5. punct. 4  

Elaborarea 

curriculei pentru 

formarea iniţială şi a 

planului de 

învățământ pentru 

formarea continuă a 

administratorilor ai 

instanţelor 

judecătoreşti 

 

 

Curricula şi 

planul de 

învățământ 

elaborate şi 

aprobate 

Trimestrul 

IV 2012 
Institutul 

Naţional al 

Justiţiei 

În Planul de formare continuă în anul 2013  este prevăzută 

instruirea șefilor secretariatelor instanțelor judecătorești în 

domeniile „Relații cu publicul și mass-media. Întreţinerea 

paginilor web.” și „Managementul financiar, raportarea 

financiară, auditul intern şi în achiziţiile publice.” 

Acţiune 

realizată  

- Dificultăți:   

- lipsa cadrului legislativ; 

- lipsa mijloacelor financiare 

pentru elaborarea curriculei. 

 

 

Riscuri: 

- nealocarea mijloacelor 

financiare. 

Planul de 

formare 

continuă 

este 

publicat pe 

site-ul INJ. 

http://www

.inj.md/nod

e/18 

Act. 1.1.5. punct. 6  

Instruirea 

personalului 

responsabil de 

elaborarea şi 

Numărul de 

cursuri 

organizate 

Trimestrul 

IV 2016  
Institutul 

Naţional al 

Justiţiei, 

Ministerul 

Finanţelor, 

La 3 decembrie, INJ a organizat un seminar cu genericul 

„Respectarea legislației în cadrul achizițiilor de mărfuri, 

lucrări și servicii pentru necesitățile statului”, la care au fost 

instruiți 21 de judecători și procurori. 

 

Acțiune 

realizată 

pentru 

perioada 

de 

USAID ROLISP 

va acorda suport 

pentru un 

training care se 

va desfășura în 

Dificultăți:  

- lipsa cadrului legislativ 

care ar permite instruirea 

contabililor din mijloace 

bugetare. 

Planul de 

formare 

continuă 

este 

publicat pe 

http://www.inj.md/node/18
http://www.inj.md/node/18
http://www.inj.md/node/18
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executarea bugetului 

din cadrul instanţelor 

judecătoreşti 

 

 

 

Ministerul 

Justiţiei 

 

În Planul de formare continuă în anul 2013  este prevăzută 

instruirea a 60 de contabili în „Elaborarea şi executarea 

bugetului în cadrul instanțelor judecătorești. Managementul 

financiar. Achiziții publice.” 

 

raportare  luna martie 

2013.   

USAID a 

acordat suport 

pentru un 

training 

desfășurat în 

luna noiembrie 

2012 cu privire 

la procesul de 

bugetare  unde 

au fost instruite 

25 de persoane. 

A fost 

organizată o 

masă rotundă 

pentru  CSJ și 

președinții 

instanțelor cu 

privire la 

procesul de 

bugetare.  

- insuficiența sălilor de studii site-ul INJ. 

http://www

.inj.md/nod

e/18 

Act. 1.1.6. punct. 1  

Elaborarea 

proiectului de  

modificare a unor 

acte legislative, 

inclusiv a Legii nr. 

544-XIII din 20 iulie 

1995 cu privire la 

statutul judecătorului 

și a  Legii nr. 949-

XIII  din 19 iulie 

1996 cu privire la 

colegiul de calificare 

şi atestarea 

judecătorilor, şi 

elaborarea 

proiectului de lege 

privind selectarea, 

avansarea în carieră  

şi evaluarea 

performanţelor 

judecătorilor 

1. Grup de lucru 

creat 

2. Analiza 

legislaţiei 

realizată şi 

recomandările 

formulate 

3. Proiecte de 

legi elaborate şi 

remise spre  

examinare 

Guvernului 

Trimestrul 

IV 2011 
Ministerul 

Justiţiei,  

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

În 2011 a fost creat grupul de lucru pentru elaborarea 

cadrului normativ, care reglementează modul de organizare şi 

funcţionare a sistemului judecătoresc. 

 

Grupul de lucru a analizat practica altor state în domeniu, 

precum şi problemele existente în procesul de aplicarea a 

legilor ce vizează  sistemul judecătoresc şi a elaborat 

proiectul de lege pentru  modificarea şi completarea unor acte 

legislative, care include şi modificări în Legea nr. 544-XIII 

din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (Art. II 

din proiect ). 

 

Proiectul a fost remis spre examinare Guvernului prin 

scrisoarea nr. 03/1054 din 7 februarie 2012, iar la data de 5 

iulie curent a fost adoptat de Parlament în lectura a doua. 

 

Totodată, a fost elaborate proiectul de Lege  privind 

selectarea, cariera şi evaluarea judecătorilor, care prevede, 

inclusiv abrogarea Legii nr. 949-XIII din 19 iulie 1996 cu 

privire la colegiul de calificare şi atestarea judecătorilor. 

 

Proiectul a fost remis pre examinare Guvernului prin 

scrisoarea nr. 03/1054 din 7 februarie 2012, iar la data de 5 

iulie curent a fost adoptat de Parlament în lectura a doua. 

 

Acţiune 

realizată 

- - Legea nr. 

153 din 

data de 

05.04.2012 

MO nr. 185 

din data de 

31.08.2012 

Act. 1.1.6. punct. 2 

Elaborarea 

regulamentelor 

Regulamente 

elaborate şi 

aprobate 

Trimestrul 

II 2012 
Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

În urma studierii practicii altor ţări a fost elaborat Proiectul 

Regulamentului Consiliului Superior al Magistraturii.  

 

Acțiune 

realizată 

parțial  

- - 
 

Proiect 

propus 

pentru 

http://www.inj.md/node/18
http://www.inj.md/node/18
http://www.inj.md/node/18
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Consiliului Superior 

al Magistraturii  

privind criteriile și 

procedura de 

selectare, promovare 

şi transfer al 

judecătorilor 

 

 adoptare de 

către CSM 

Act. 1.1.6. punct. 3  

Crearea colegiului 

responsabil de 

selectarea şi 

avansarea în carieră 

a judecătorilor şi a 

colegiului 

responsabil de 

evaluarea 

performanţelor  

judecătorilor 

 

Colegii create şi 

membrii 

acestora 

numiţi/aleşi 

Trimestrul 

II 2012 
Consiliul 

Superior al 

Magistraturii  

 

Studierea practicii altor ţări. Membri aleși de Adunarea 

Generală a Judecătorilor. Concursuri anunțate, desfășurate și 

membri aleși de către CSM (în afară de Colegiul de evaluare 

și anunțarea concursului repetat).  

Acțiune 

realizată 

parțial 

- Urgentarea convocării 

ședințelor de constituire, 

alegere a președinților 

Acte 

privind 

Adunarea 

Generală a 

Judecătoril

or din 23 

noiembrie 

2012, 

Hotărârile 

CSM  nr. 

835/40,  

836 /40 și 

837/40 din 

26 

decembrie 

2012 

 

Act. 1.1.6. punct. 4 

Aplicarea noilor 

criterii şi proceduri 

de selectare, 

promovare şi transfer 

al judecătorilor 

 

Numărul de 

judecători  

selectaţi, 

promovaţi şi 

transferaţi 

conform  noilor 

criterii și  

proceduri 

 

 

Trimestrul 

IV 2014  
Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

- Acțiune  

nerealizată 

pentru 

perioada 

de 

raportare  

- - - 

Act. 1.1.7. punct. 1  

Elaborarea 

proiectului de  

modificare a unor 

acte legislative, 

inclusiv a Legii nr. 

514-XIII din 6 iulie 

1995 privind 

organizarea 

judecătorească, în 

vederea unificării 

procedurii de numire 

a preşedinţilor şi 

vicepreşedinţilor 

instanţelor 

Proiect de lege 

elaborat şi remis 

spre examinare 

Guvernului  

Trimestrul 

I 2012 
Ministerul 

Justiţiei,  

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

 

- Acţiune 

realizată 

- - Legea nr. 

153 din 

data de 

05.07.2012 

MO nr. 185 

din data de 

31.08.2012 
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judecătoreşti 

 

Act. 1.1.7. punct. 2  

Elaborarea 

regulamentului 

Consiliului Superior 

al Magistraturii  

privind criteriile şi 

procedura de 

selectare şi numire a 

preşedinţilor şi 

vicepreşedinţilor 

instanţelor 

judecătoreşti 

 

Regulament 

elaborat şi 

aprobat 

Trimestrul 

I 2012 
Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

Proiectul a fost elaborat de către grupul de lucru instituit.  Acțiune 

realizată 

parțial 

- - 
 

Proiect 

propus 

pentru 

adoptare de 

către CSM 

Act. 1.1.7. punct. 3  

Implementarea noii 

proceduri de 

selectare şi numire a 

preşedinţilor şi 

vicepreşedinţilor 

instanţelor 

judecătoreşti 

 

Numărul de 

preşedinţi şi 

vicepreşedinţi 

selectaţi şi 

numiţi conform 

noii proceduri 

Trimestrul 

IV 2014  
Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

- 

 
Acțiune 

nerealizată 

pentru 

perioada 

de 

raportare  

 

- - 
 

- 
 

Act. 1.1.8. 
Elaborarea 

proiectului de 

modificare a unor 

acte legislative, 

inclusiv a Legii nr. 

544-XIII din 20 iulie 

1995  cu privire la 

statutul  

judecătorului 

1. Grup de lucru 

creat 

2. Analiză 

efectuată şi 

recomandări 

formulate 

3. Proiect de 

lege elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul 

IV 2011 
Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

În 2011 a fost creat grupul de lucru pentru elaborarea 

cadrului normativ care reglementează modul de organizare şi 

funcţionare a sistemului judecătoresc. 

 

Grupul de lucru a elaborat proiectul de modificare şi 

completare a unor acte legislative, care include şi modificări 

în Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul 

judecătorului (Art. II din proiect ). 

 

Proiectul a fost remis spre examinare Guvernului prin 

scrisoarea nr. 03/1054 din 7 februarie 2012, iar la data de 5 

iulie curent a fost adoptat de Parlament în lectura a doua. 

 

Acţiune 

realizată 

- - Legea nr. 

153 din 

data de 

05.07.2012 

MO nr. 185 

din data de 

31.08.2012 

Act. 1.1.9. punct. 1  
Elaborarea 

proiectului de   

modificare a unor 

acte legislative, 

inclusiv a Legii nr. 

947-XIII din 19 iulie 

1996 cu privire la 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, în 

vederea revizuirii 

rolului, componenţei 

şi competenţelor 

Proiect de lege 

elaborat şi remis 

spre examinare 

Guvernului  

Trimestrul 

I 2012 
Ministerul 

Justiţiei 

A fost elaborat proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative, care include şi modificări 

în Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul 

Superior al Magistraturii (Art. IV din proiect ). 

 

Proiectul a fost remis spre examinare Guvernului prin 

scrisoarea nr. 03/1054 din 7 februarie 2012, iar la data de 5 

iulie curent a fost adoptat de Parlament în lectura a doua. 

Acţiune 

realizată 

- - Legea nr. 

153 din 

data de 

05.07.2012 

MO nr. 185 

din data de 

31.08.2012 
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Consiliului Superior 

al Magistraturii şi 

ale instituţiilor din 

subordinea acestuia 

şi pentru stabilirea 

competenţelor 

Adunării Generale a 

Judecătorilor 

 

Act. 1.1.9. punct. 2  
Efectuarea unui 

studiu privind 

activitatea 

Consiliului Superior 

al Magistraturii, axat 

pe cadrul normativ şi 

activitatea practică a 

acestuia 

 

Studiu efectuat 

şi recomandări 

formulate 

Trimestrul 

I 2013 
Ministerul 

Justiţiei,  

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

Studiul este elaborat de către Centrul pentru Resurse Juridice 

în baza informațiilor obținute din procesul de monitorizare 

realizat între 2011-2013. Studiul definitiv va fi lansat la 

începutul lunii martie 2013 (acest studiu conține informații 

cu privire la activitatea Colegiului de calificare și a 

Colegiului disciplinar).  

Acţiune  

parțial 

realizată 

pentru 

perioada 

de 

raportare  

- - - 

Act. 1.1.11. punct. 3  
Instalarea în cadrul 

instanţelor 

judecătoreşti a 

sistemelor de control 

acces pentru 

asigurarea securităţii 

acestora 

 

1. Studiu de 

fezabilitate 

elaborat 

2. Echipament 

procurat 

3. Sisteme 

instalate 

/renovate 

Trimestrul 

IV 2014 
Consiliul 

Superior al 

Magistraturi, 

instanţele 

judecătoreşti, 

Ministerul 

Justiţiei 

- 

 

 

Acţiune 

nerealizată 

pentru 

perioada 

de 

raportare   

- Dificultăți: 

- lipsa mijloacelor financiare 

Propuneri: 

- urgentarea alocării 

mijloacelor financiare 

 

- 

 

Act. 1.1.11. punct. 4  
Reutilarea sălilor de 

judecată în vederea 

dezinstalării 

mecanismelor de 

izolare a inculpaţilor 

în timpul procesului 

pentru respectarea 

principiului 

prezumţiei de 

nevinovăţie 

 

Mecanismele de 

izolare a 

inculpaţilor 

dezinstalate 

Trimestrul 

IV 2013 
Consiliul 

Superior al 

Magistraturi, 

instanţele 

judecătoreşti, 

Ministerul 

Justiţiei 

Proces demarat, indicaţii instanţelor de judecată. Acţiune 

nerealizată 

pentru 

perioada 

de 

raportare  

- Dificultăți: 

- lipsa mijloacelor financiare 

Propuneri: 

- urgentarea alocării 

mijloacelor financiare 

 

- 
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Act. 1.1.12. punct. 1  

Efectuarea unui 

studiu de fezabilitate, 

luându-se în 

considerare  studiile 

efectuate anterior în 

acest domeniu 

 

Studiu efectuat 

şi recomandări 

formulate 

Trimestrul 

IV 2012 
Ministerul 

Justiţiei 

Sunt efectuate unele studii de fezabilitatea, care se realizează 

periodic în baza informațiilor care sunt analizate de  

Departamentul Administrare Judecătorească.  

Acțiune 

realizată  

parțial  

- Pentru elaborarea acestui 

studiu  este necesar de a 

dispune de studiul privind 

finanțarea instanțelor 

judecătorești și cel referitor 

la optimizarea hărții 

instanțelor judecătorești, care 

în prezent nu au fost expuse.  

 

Totodată, în temeiul 

complexității temei și 

necesității în cunoștințe 

specifice este oportună 

contactarea serviciilor unui 

expert pentru elaborarea 

studiului 

- 

Act. 1.1.12. punct. 2  

Actualizarea bazei de 

date a clădirilor 

instanţelor 

judecătoreşti, care să 

includă informaţii 

despre suprafaţa 

acestora, anul de 

dare în exploatare, 

evaluarea obiectivă a 

stării actuale şi 

alocaţiile primite de 

la buget pentru 

reparaţii capitale în 

ultimii 5 ani 

 

 

Bază de date 

actualizată 

Trimestrul 

II 2013  

 

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Finanţelor 

Pe data de 18 octombrie anul curent a fost prezentat raportul 

privind evaluarea instanţelor judecătoreşti, realizat cu 

susținerea Programului pentru Consolidarea Instituțiilor 

Statului de Drept (ROLISP). Acest raport conţine şi o 

evaluare a sediilor instanţelor judecătoreşti. 

Acțiune 

realizată  

pentru 

perioada 

de 

raportare  

USAID - Raport de 

evaluare a 

instanțelor 

judecătoreș

ti, lansat în 

septembrie 

2012, 

împreună 

cu ROLISP 

(USAID 

 

Direcţia strategică 1.2.  Sporirea transparenţei şi a eficienţei sistemului judecătoresc 

 

Act. 1.2.1. punct. 1  
Elaborarea 

proiectelor de 

modificare a unor 

acte legislative, 

inclusiv a Legii nr. 

947-XIII din 19 iulie 

1996 cu privire la 

Consiliul Superior al 

Magistraturii şi a 

Legii nr. 514-XIII din 

6 iulie 1995 privind 

organizarea 

1. Grup de lucru 

creat 

2. Analiză 

efectuată şi 

recomandări 

formulate 

3. Proiect de 

lege elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul 

IV  2011 
Ministerul 

Justiţiei 

În 2011 a fost creat grupul de lucru pentru elaborarea 

cadrului normativ care reglementează modul de organizare şi 

funcţionare a sistemului judecătoresc.  

 

Grupul de lucru a analizat practica altor state în domeniu, 

precum şi problemele existente în procesul de aplicare a 

legilor ce vizează sistemul judecătoresc şi a elaborat proiectul 

de lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative.  

 

Proiectul include şi modificări în Legea nr. 947-XIII din 19 

iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii 

(Art. IV din proiect) şi Legea nr. 514-XIII din 6 iulie 1995 

Acţiune 

realizată 

- - Legea nr. 

153 din 

data de 

05.07.2012 

MO nr. 185 

din data de 

31.08.2012 
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judecătorească,  în 

scopul instituirii 

votului deschis 

pentru hotărârile 

Consiliului Superior 

al Magistraturii, a 

obligaţiei de a motiva 

şi publica hotărârile 

Consiliului, inclusiv 

opiniile separate ale 

membrilor acestuia, 

pe pagina web etc. 

 

privind organizarea judecătorească, în scopul instituirii 

votului deschis pentru hotărârile Consiliului Superior al 

Magistraturii, a obligaţiei de a motiva şi publica hotărârile 

Consiliului, inclusiv opiniile separate ale membrilor acestuia, 

pe pagina web etc. (Art. I din proiect ). 

 

Proiectul a fost remis spre examinare Guvernului prin 

scrisoarea nr. 03/1054 din 7 februarie 2012, iar la data de 5 

iulie curent a fost adoptat de Parlament în lectura a doua. 

Act. 1.2.1. punct. 2  
Revizuirea 

regulamentelor 

Consiliului Superior 

al Magistraturii 

privind transparenţa 

activităţii Consiliului 

şi a instituţiilor 

subordonate 

 

Proiecte de 

modificare a 

regulamentelor, 

elaborate şi 

aprobate 

 

Trimestrul 

IV 2012 
Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

Proces demarat de elaborare; studierea practicii altor ţări. 

Urmează a fi revizuite toate regulamentele Consiliului 

Superior al Magistraturii.  

Acţiune 

realizată 

parțial 

- Dificultăți: 

- nu există Legea relevantă. 

Propuneri: 

- urgentarea realizării 

imediat după publicarea 

legilor în cauză. 

 

- 

Act. 1.2.2. punct.1  
Efectuarea 

monitorizării privind 

funcţionalitatea 

Programului integrat 

de gestionare a 

dosarelor (PIGD)  

Monitorizare 

desfăşurată şi 

recomandări 

formulate 

Trimestrul 

I 2012  
Ministerul 

Justiţiei,  

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Centrul de 

Telecomuni-

caţii Speciale 

Funcționalitatea Programului Integrat de Gestionare a 

Dosarelor este monitorizată de către ÎS Centrul de 

Telecomunicații Speciale care, potrivit prevederilor 

contractuale, prezintă DAJ rapoarte privind deficiențele 

constatate și soluționarea acestora.  

 

Totodată, rezultatele monitorizărilor și evaluării 

funcționalității sunt luate în considerație la optimizarea și 

perfecționarea Programului Integrat de Gestionare a 

Dosarelor.  

 

Menționăm că, în prezent se implementează la nivel național 

versiunea a III-a a Programului, care conține modificări, 

inclusiv bazate pe rezultatele monitorizării funcționalității.  

Totodată, specificăm că această acțiune este perpetuă. Astfel, 

în prezent, cu susținerea Programului de Consolidare a 

Instituțiilor Statului de Drept se elaborează o evaluare a 

instanțelor judecătorești, inclusiv în aspectul aplicării 

tehnologiilor informaționale – Programului Integrat de 

Gestionare a Dosarelor, Sistemului de înregistrare audio a 

ședințelor de judecată Femida și a paginilor web, în scopul 

facilitării intervenției de optimizare și modernizare a 

acestora.  

 

În acest context, menționăm că, prin ordinul ministrului 

justiției nr. 286 din 19.06.2012, a fost creat un grup de lucru  

în vederea implementării Strategiei de reformă a sectorului 

Acţiune 

realizată 

 

La realizarea 

acestei acțiuni 

DAJ va 

beneficia de 

asistența 

Programului de 

Consolidare a 

Instituțiilor 

Statului de 

Drept (USAID) 

 

- Raportul 

ROLISP de 

evaluare a 

instanțelor 

judecătoreș

ti din 

Republica 

Moldova  
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justiției pentru anii 2011-2016 și a Planului de acțiuni de 

îmbunătățire a Programului Integrat de Gestionare a 

Dosarelor în instanțele de judecată, care urmează inclusiv să 

valorifice rezultatele monitorizărilor și evaluărilor, să se 

implice/realizeze monitorizări în special în partea ce ține de 

aplicarea tehnologiilor informaționale de către instanțe. 

 

Act. 1.2.2. punct. 2  
Elaborarea 

proiectului de  

modificare a unor 

acte legislative, 

inclusiv a Legii nr. 

514-XIII din  

6 iulie 1995 privind 

organizarea 

judecătorească 

Proiect de lege 

elaborat şi remis 

spre examinare 

Guvernului  

Trimestrul  

II 2012   
Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

În 2011 a fost creat grupul de lucru pentru elaborarea 

cadrului normativ care reglementează modul de organizare şi 

funcţionare a sistemului judecătoresc.  

 

Grupul de lucru a analizat practica altor state în domeniu, 

precum şi problemele existente în procesul de aplicare a 

legilor ce vizează  sistemul judecătoresc şi a elaborat 

proiectul de lege pentru  modificarea şi completarea unor acte 

legislative.  

 

Proiectul de lege conţine şi modificări privind funcţionarea 

Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor.  O parte din 

modificări au fost respinse de către Parlament, în partea ce se 

referă la constituirea aleatorie a completelor de judecată prin 

aplicarea PIGD. 

 

Proiectul a fost remis spre examinare Guvernului prin 

scrisoarea nr. 03/1054 din 7 februarie 2012, iar la data de 5 

iulie curent a fost adoptat de Parlament în lectura a doua. 

 

 

Acţiune 

realizată 

 

- Propuneri: 

- elaborarea unui modul în 

PIGD conform căruia 

completele de judecată 

urmează a fi create aleatoriu. 

- implementare unui proiect 

pilot la nivelul unei 

judecătorii şi curţi de apel 

pentru testarea modulului. 

 

Legea nr. 

153 din 

data de 

05.07.2012 

MO nr. 185 

din data de 

31.08.2012 

Act. 1.2.2. punct. 3  

Elaborarea 

modificărilor la  

regulamentele 

Consiliului Superior 

al Magistraturii cu 

privire la modul de 

funcţionare a 

Programului integrat 

de gestionare a 

dosarelor 

 

 

Proiecte de 

modificare a 

regulamentelor, 

elaborate şi 

aprobate 

Trimestrul 

II 2012  

 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

- Acțiune 

nerealizată  

- Lipsesc mijloacele financiare - 

Act. 1.2.2. punct. 4  

Îmbunătăţirea 

Programului integrat 

de gestionare a 

dosarelor pentru: 

a) asigurarea 

distribuirii aleatorii a 

dosarelor; 

b) asigurarea 

1. Sistemul de 

distribuire 

aleatorie a 

dosarelor 

perfecţionat şi 

implementat 

2. Sistemul de 

constituire a 

completelor de 

Trimestrul 

I 2013 
Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

Prin ordinul Ministrului Justiției nr. 286 din 19.06.2012 a fost 

creat un grup de lucru  în vederea implementării Strategiei de 

reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016 și a 

Planului de acțiuni de îmbunătățire a Programului Integrat de 

Gestionare a Dosarelor în instanțele de judecată. 

 

Această acțiune este realizată cu susținerea Programului 

pentru Consolidarea Instituțiilor Statului de Drept (ROLISP). 

În baza caietului de sarcini privind optimizarea și dezvoltarea 

Acţiune 

realizată 

parțial 

pentru 

perioada 

de 

raportare  

La realizarea 

acestei acțiuni 

DAJ va 

beneficia de 

asistența 

Programului de 

Consolidare a 

Instituțiilor 

Statului de 

- - 
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constituirii  

completelor de 

judecată şi a 

desemnării 

preşedinţilor 

acestora; 

c) crearea altor 

programe de 

asigurare a transpa-

renţei şi eficienţei 

procesului de 

înfăptuire a justiţiei;  

d) crearea 

mecanismului tehnic 

de verificare a 

procesului de 

gestionare 

electronică a 

dosarelor; 

e) inserarea 

modulului care va 

asigura protecţia 

datelor cu caracter 

personal 

 

judecată şi de 

desemnare a 

preşedinţilor 

acestora creat şi 

implementat 

3. Mecanismul 

tehnic de 

verificare creat 

4. Modulul de 

protecţie a 

datelor cu 

caracter 

personal inclus 

5. Alte 

programe create 

şi implementate, 

după caz 

Sistemului Informațional Judecătoresc, elaborat de către  

Grupul de lucru  în vederea implementării Strategiei de 

Reformă a Sectorului Justiției pentru anii 2011-2016 și a 

Planului de acțiuni de îmbunătățire a Programului Integrat de 

Gestionare a Dosarelor în instanțele de judecată (creat prin 

Ordinul Ministrului Justiției nr. 286 din 19.06.2012) a fost 

organizat un concurs de oferte. În prezent ROLISP 

examinează ofertele privind prestarea serviciilor de 

programare. 

Drept (USAID), 

cu expepția 

îmbunătățiții 

Programului în 

partea ce ține de 

constituirea 

completelor de 

judecată și 

desemnarea 

președinților 

completelor. 

 

Act. 1.2.2. punct. 6  

Asigurarea 

instanţelor cu 

echipamentul necesar 

înregistrării 

audio/video a 

şedinţelor de 

judecată 

1. Studiu 

efectuat şi 

recomandări 

formulate 

2. Echipamen-

tul necesar 

înregistrării 

audio/video a 

şedinţelor de 

judecată instalat 

3. Numărul  

şedințelor de 

judecată 

înregistrate 

audio/video 

4. Numărul  de 

controale 

efectuate la 

fiecare instanţă 

judecătorească 

şi numărul de 

rapoarte 

întocmite de 

către inspecţia 

judiciară 

Trimestrul 

IV 2016  
Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

Cu suținerea  Programului pentru Consolidarea Instituţiilor 

statului de drept (ROLISP) au fost achiziționate dictofoane 

pentru înregistrarea audio a ședințelor de judecată. Această 

metodă de înregistrare audio va fi testată în două instanțe 

pilot din mun.Chișinău. 

Acţiune 

realizată 

parțial 

pentru 

perioada 

de 

raportare  

La realizarea 

acestei acțiuni 

DAJ va 

beneficia de 

asistența 

Programului de 

Consolidare a 

Instituțiilor 

Statului de 

Drept (USAID) 

doar în partea ce 

ține de 

asigurarea 

instanțelor cu 

echipament 

necesar 

înregistrării 

audio a 

ședințelor de 

judecată. 

(30 de 

computere au 

fost donate 

Curții Supreme 

de Justiție, 

Dificultăți: 

Asigurarea instanțelor cu 

echipament necesar 

înregistrării video a 

ședințelor de judecată nu va 

fi susținută de 

Programului pentru 

Consolidare a Instituțiilor 

Statului de Drept (ROLISP). 

Prin urmare este necesar a 

identifica mijloace financiare 

în acest sens. 

Realizarea acțiunii necesită 

identificarea mijloacelor 

financiare  pentru executarea 

acțiunii în partea ce ține de  

asigurarea cu echipament 

video. 

 

Propuneri: 

Propunem separarea acțiunii 

în două componente de sine 

stătătoare și anume: 

- asigurarea instanţelor cu 

echipament de înregistrare 

- 
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urmează donații 

către 12 instanțe 

de judecată).  

audio a ședințelor de 

judecată; 

- asigurarea instanţelor cu 

echipament  pentru video -

conferințe.  

 

Act. 1.2.2. punct. 8 

Elaborarea planului 

de instruire a 

personalului 

judecătoresc şi a 

judecătorilor în 

domeniul utilizării 

tehnologiilor 

informaţionale şi a 

Programului integrat 

de gestionare a  

dosarelor 

Plan de instruire 

elaborat şi 

aprobat 

Trimestrul  

I 2012  
Institutul 

Naţional al 

Justiţiei 

Planul de formare continuă pentru semestrul I al anului 2012 

prevede instruirea a 200 de grefieri nou recrutați în domeniul 

utilizării PIGD-2. 

 

Pentru semestrul II al anului 2012, în parteneriat cu 

Programul ROLISP, sunt planificate seminare în domeniul 

utilizării PIGD pentru 100 de grefieri și seminare în domeniul 

utilizării sistemului și echipamentului de înregistrare audio 

FEMIDA pentru 150 de grefieri. 

 

Instruirea judecătorilor în domeniul utilizării PIGD-2 a fost 

realizată în anul 2011.  

 

În proiectul Planului de studiu pentru instruirea continuă în 

anul 2013 este prevăzută instruirea în domeniul utilizării 

PIGD-3 a 40 de judecători, 419 grefieri, 460 asistenți 

judiciari și 81 specialiști din cancelarie și arhivă. 

 

Acțiune 

realizată 
 

USAID 

 

- Planul de 

formare 

continuă 

este 

publicat pe 

site-ul INJ. 

http://www

.inj.md/nod

e/18 

Act. 1.2.2. punct. 9  

Desfăşurarea 

cursurilor de 

instruire a 

personalului 

judecătoresc şi a 

judecătorilor în 

domeniul utilizării 

tehnologiilor 

informaţionale 

1. Numărul  

de cursuri  

desfăşurate 

2. Numărul de 

persoane 

instruite 

Trimestrul 

IV  2016 
Institutul 

Naţional al 

Justiţiei 

În perioada 25-29 iunie și 9-13 iulie au fost desfășurate 10 

seminare, fiind instruiți 170 de grefieri în domeniul utilizării 

PIGD-2. 

 

În perioada 25-27 septembrie și 17-21 decembrie au fost 

desfășurate 7 seminare, fiind instruiți 116 grefieri în 

domeniul utilizării sistemului și echipamentului de 

înregistrare audio FEMIDA. 

 

Instruirea judecătorilor în domeniul utilizării PIGD-2 a fost 

realizată în anul 2011. 

Acțiune 

realizată 

pentru 

perioada 

de 

raportare 

DAJ, 

USAID, 

Programul 

ROLISP 

Cu acest suport 

au fost instruiți 

deja 1000 de 

judecători și 

angajați ai 

instanțelor  

 

 

Propuneri: 

- urgentarea reparației 

capitale a sediului INJ. 

- închirierea spațiilor de 

studii. 

- alocarea mijloacelor 

financiare pentru organizarea 

seminarelor, inclusiv de mai 

multe zile. 

 

Se 

păstrează la 

INJ 

Act. 1.2.3. punct. 1  

Elaborarea 

proiectului  

de   modificare a 

Codului de 

procedură penală  

nr. 122-XV din 14 

martie 2003, a 

Codului de 

procedură civilă  

nr.225-XV din 30 mai 

2003  şi a Legii 

contenciosului 

administrativ nr. 

1. Grupuri de 

lucru create 

2. Proiect de 

lege elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul  

IV 2012 

Ministerul 

Justiţiei, 

Procuratura 

Generală, 

instanţele 

judecătoreşti, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

 Centrul 

pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Economice şi 

În 2011 au fost create grupurile de lucru pentru elaborarea 

proiectelor de modificare a Codului de procedură penală şi, 

respectiv, a Codului de procedură civilă. 

 

Grupurile de lucru au analizat practica altor state în domeniu, 

precum şi problemele existente în procesul de aplicare a 

normelor procedurale şi a elaborat proiectele de lege pentru  

modificarea şi completarea Codului de procedură penală şi, 

respectiv, proiectul de modificare şi completare a Codului de 

procedură civilă.  

 

În rezultatul studiului nu a fost stabilită necesitatea 

modificării Legii contenciosului administrativ. 

 

Acţiune 

realizată 

parțial  

- Legea contenciosului 

administrativ nr. 793-XIV 

din 10 februarie 2000 nu a 

fost modificată 

 

- Legea 

pentru 

modificarea 

şi 

completare

a Codului 

de 

procedură 

penală 

Monitorul 

oficial din 

27.07.2012 

(http://lex.j

ustice.md/i

http://www.inj.md/node/18
http://www.inj.md/node/18
http://www.inj.md/node/18
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc?=1&id=344151
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc?=1&id=344151
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc?=1&id=344151
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793-XIV din 10 

februarie 2000 

Corupţiei, 

Serviciul 

Vamal, 

Uniunea 

Avocaţilor 

Legea pentru modificarea şi completarea Codului de 

procedură penală a fost aprobat de Parlament la 05.04.2012 şi 

publicat în Monitorul oficial din 27.07.2012 

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

g=1&id=344151) 

 

Legea pentru modificarea şi completarea Codului de 

procedură civilă a fost adoptată de Parlament la 5 iulie 2012.  

 

ndex.php?a

ction=view

&view=doc

&lang=1&i

d=344151) 

 

- Legea 

pentru 

modificarea 

şi 

completare

a Codului 

de 

procedură 

civilă a fost 

adoptată de 

Parlament 

la 5 iulie 

2012 

Act. 1.2.3. punct. 2  

Elaborarea 

proiectului de   

modificare a Codului 

contravenţional   

nr.  218-XVI din  

24 octombrie  2008 

1. Grup de lucru 

creat  

2. Proiect de 

lege elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul 

III 2012  
Ministerul 

Justiţiei 

Proiectul de lege a fost elaborat, fiind remis spre coordonare 

organelor interesate prin scrisoarea nr. 03/5219 din 8 iulie 

2010.  

 

Din cauza unui număr mare de modificări survenite ca 

rezultat al propunerilor şi obiecţiilor formulate, proiectul se 

definitivează şi urmează a fi remis spre avizare, în mod 

repetat, tuturor instituţiilor interesate. 

 

Ministerul Justiției preconizează de a expedia Proiectul de 

modificare spre avizarea Guvernului la 1 martie 2013.  

  

Acţiune 

realizată 

parțial 

- - - 

Act. 1.2.3. punct. 4  

Elaborarea 

standardelor privind  

durata actelor 

procesuale în cursul 

examinării cauzei şi 

elaborarea 

metodologiei de 

control  al  aplicării 

acestora 

1. Standarde şi 

metodologie 

elaborate 

2. Hotărârea 

plenului Curţii 

Supreme de 

Justiţie 

referitoare la 

durata actelor 

procesuale în 

cursul 

examinării 

cauzei, adoptată 

3. Numărul de 

controale 

efectuate de 

inspecţia 

judiciară 

4. Numărul de 

Trimestru. 

IV 2012 
Consiliul 

Superior al 

Magistraturi, 

Curtea 

Supremă de 

Justiţie 

Proces de studiere a practicii europene. 

 

Acţiune 

realizată  

parțial  

- Dificultăți: 

- lipsa legislaţiei relevante. 

 

Propuneri: 

- urgentarea lucrărilor după 

publicarea legilor relevante. 

 

- 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc?=1&id=344151
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc?=1&id=344151
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc?=1&id=344151
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rapoarte 

întocmite 

 

Act. 1.2.3. punct. 5  

Elaborarea planului 

de instruire a 

judecătorilor privind 

gestionarea 

dosarelor şi regulile 

de amânare a 

examinării cauzelor 

  

Plan de instruire 

elaborat 

Trimestrul 

IV 2012  
Consiliul 

Superior al 

Magistraturi, 
Institutul 

Naţional al 

Justiţiei 

Proces de studiere a practicii europene. La această etapă se 

analizează datele cu privire la numărul cauzelor amânate 

pentru fiecare instanță de judecată și pentru fiecare judecător. 

După această analiză se va elabora Planul de instruire.  

Acțiune 

realizată  

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei 

USAID  

Dificultăți: 

- lipsa legislaţiei relevante.  

 

Propuneri: 

- urgentarea lucrărilor după 

promulgarea legilor 

relevante. 

- 

Act. 1.2.4. punct. 3  

Efectuarea studiului 

privind oportunitatea 

creării unui portal 

informațional unic al 

tuturor instanţelor 

judecătoreşti în 

vederea optimizării 

paginilor web ale 

acestora 

 

Studiu efectuat 

şi recomandări 

formulate 

Trimestrul 

IV 2012 
Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii,  

Centrul de 

Guvernare 

Electronică 

- Acţiune 

nerealizată 

- - - 

Act. 1.2.5. punct. 1  

Elaborarea 

proiectelor  

de modificare a  

Codului de 

procedură penală  

nr. 122-XV din 14 

martie 2003 şi a 

Codului de 

procedură civilă  

nr. 225-XV din 30 

mai 2003 în partea ce 

ţine de competenţele 

instanţelor 

judecătoreşti 

 

Proiecte de lege 

elaborate şi 

remise spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul  

II 2012  
Ministerul 

Justiției,  

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Procuratura 

Generală  

Proiectul de Lege pentru modificarea Codului de procedură 

penală a fost elaborat şi  remis Guvernului spre examinare  în 

noiembrie 2011. 

 

Ulterior, acesta a fost adoptat de Parlament  prin Legea nr. 66 

din 5 aprilie 2012. 

 

Proiectul Codului de procedură civilă a fost elaborat şi remis 

Guvernului spre examinare prin scrisoarea nr. 03/8982 din 8 

noiembrie 2011. Acesta a fost adoptat de Parlament la data de 

5 iulie curent.  

Acţiune 

realizată 

- - Legea nr. 

66 din 

05.04.2012 

pentru 

modificarea 

şi 

completare

a Codului 

de 

procedură 

penală al 

Republicii 

Moldova 

nr. 122-XV 

din 14 

martie 

2003 şi a 

Legii nr. nr. 

155 din 

05.07.2012 

pentru 

modificarea 

şi 

completare

a Codului 

de 

procedură 
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civilă al 

Republicii 

Moldova 

nr. 225-XV 

din 30 mai 

2003.  

 

Act. 1.2.5. punct. 2  

Monitorizarea 

implementării 

modificărilor 

legislative privind 

exercitarea căilor de 

atac 

 

1.Monitorizare 

efectuată 

2. Rapoarte de 

monitorizare 

întocmite 

Trimestrul 

IV 2016  
Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Procuratura 

Generală 

Ministerul Justiției a elaborat Planul de monitorizare pentru 

anul 2013 în care se regăsesc și modificările legislative 

privind exercitarea căilor de atac.   

Acțiune 

realizată 

parțial 

pentru 

perioada 

de 

raportare  

- - - 

Act. 1.2.5. punct. 3  

Elaborarea cadrului 

normativ pentru 

revizuirea 

componenţei Curţii 

Supreme de Justiţie 

 

 

Proiect de act 

normativ 

elaborat şi remis 

spre examinare 

Guvernului 

Trimestrul 

II 2013 
Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Curtea 

Supremă de 

Justiţie 

 

Acțiunea a fost executată prin adoptarea legii nr. 153 din 

05.07.2012. 

 

Acțiune 

realizată  

- - Legea nr. 

153 din 

data de 

05.07.2012 

MO nr. 185 

din data de 

31.08.2012 

Act. 1.2.6. punct. 1  

Elaborarea 

proiectului de  

modificare a unor 

acte legislative, 

inclusiv a Legii nr. 

544-XIII din 20 iulie 

1995 cu privire la 

statutul 

judecătorului, în 

vederea includerii 

judecătorului de 

instrucţie   în corpul 

judecătoresc comun 

în calitate de 

judecător specializat 

în materia respectivă 

 

1. Grup de lucru 

creat 

2. Analiza 

legislației 

efectuată şi 

recomandările 

formulate  

3. Proiect de 

lege elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul  

IV 2011 
Ministerul 

Justiţiei, 
Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

instanțele 

judecătorești 

În 2011 a fost creat grupul de lucru pentru elaborarea 

cadrului normativ, care reglementează modul de organizare şi 

funcţionare a sistemului judecătoresc. 

 

Grupul de lucru a analizat practica altor state în domeniu, 

precum şi problemele existente în procesul de aplicarea a 

legilor ce vizează  sistemul judecătoresc şi a elaborat 

proiectul de lege pentru  modificarea şi completarea unor acte 

legislative, care include şi modificări în Legea nr. 544-XIII 

din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (Art. II 

din proiect ). 

 

Proiectul a fost remis spre examinare Guvernului prin 

scrisoarea nr. 03/1054 din 7 februarie 2012, iar la data de 5 

iulie curent a fost adoptat de Parlament în lectura a doua. 

Acţiune 

realizată 

- - Legea nr. 

153 din 

data de 

05.07.2012 

MO nr. 185 

din data de 

31.08.2012 

Act. 1.2.6. punct. 2  

Evaluarea 

performanţelor 

judecătorilor de 

instrucţie 

 

 

 

Evaluarea 

performanţelor 

realizată 

Trimestrul  

III 2012 
Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

Proces demarat, elaborarea criteriilor de evaluare. Proiectul 

Regulamentului este în curs de aprobare.  

 

Acţiune 

realizată  

parțial 

- Dificultăți: 

- lipsa mijloacelor financiare. 

 

Propuneri: 

- necesitatea acoperirii 

financiare a lucrărilor. 

 

Proiect 

propus 

pentru 

adoptare de 

către CSM 



 18 

Act. 1.2.6. punct. 3  

Organizarea 

cursurilor de formare 

continuă pentru 

judecătorii de 

instrucţie evaluaţi 

 

1. Plan de studiu 

elaborat 

2. Numărul 

cursurilor  

desfăşurate 

3. Numărul de 

judecători 

instruiţi 

 

Trimestrul 

II 2013  
Consiliul 

Superior al 

Magistraturi, 
Institutul 

Naţional al 

Justiţiei 

Planul de formare continuă în anul 2013 prevede 2 seminare 

cu durata de 5 zile fiecare pentru instruirea tuturor 

judecătorilor de instrucție în baza evaluării performanțelor de 

către Consiliul Superior al Magistraturii 

 

Acțiune 

realizată 

pentru 

perioada 

de 

raportare 

- Riscuri : 

neprezentarea de către CSM a 

tematicilor de instruire, 

identificate în baza evaluărilor. 

Planul de 

formare 

continuă 

este 

publicat pe 

site-ul INJ. 

http://www

.inj.md/nod

e/18 

 

Act. 1.2.6. punct. 4  

Elaborarea 

regulamentului 

Consiliului Superior 

al Magistraturii 

privind procedura şi 

condiţiile de numire 

a judecătorilor de 

instrucţie 

 

Regulament 

elaborat şi 

aprobat 

Trimestrul 

III 2012 
Consiliul 

Superior al 

Magistraturi 

Studierea practicii internaţionale. Proiectul  Regulamentului  

este în curs de aprobare 
Acţiune 

realizată 

parțial 

- Dificultăți: 

lipsa modificărilor în 

legislaţie  

 

Propuneri: 

urgentarea lucrărilor după 

publicarea legii..  

Proiect 

propus 

pentru 

adoptare de 

către CSM 

 

Direcția strategică 1.3. Ridicarea profesionalismului și a responsabilității persoanelor implicate în efectuarea justiției 

 

Act. 1.3.1. punct. 1  

Elaborarea unui nou 

concept de instruire 

continuă a 

judecătorilor, 

procurorilor şi a 

altor reprezentanți ai 

sectorului justiţiei 

1. Concept 

elaborat 

2. Numărul  

personalului 

necesar pentru 

realizarea noului 

concept, 

determinat 

Trimestrul 

II 2012  
Institutul 

Naţional al 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor, 

Procuratura 

Generală, 

Uniunea 

Avocaţilor, 

Uniunea 

Naţională a 

Executorilor 

Judecătoreşti, 

Consiliul de 

Mediere, 

Ministerul 

Justiţiei 

 

Prin scrisorile nr.218-INJ – 224-INJ din 30.05.2012, INJ a 

solicitat instituțiilor responsabile desemnarea  a câte un 

reprezentant în grupul de lucru pentru elaborarea unui nou 

concept de instruire continuă. 

 

La 18.06.2012 a avut loc prima ședință a grupului de lucru î 

cadrul căreia au fost fixate obiectivele și repartizate sarcinile 

de lucru. 

 

Totodată, au fost duse negocieri cu Programul ROLISP în 

vederea acordării asistenței la elaborarea conceptului. În 

rezultatul acestor discuții a fost anunțat concurs pentru 

selectarea expertului. La 10.12.2012 expertul a fost selectat și 

a început să activeze.  

 

Conform planului de lucru, conceptul va fi prezentat de către 

expert în luna ianuarie. 

 

Acțiune 

realizată  

parțial 

Programul 

ROLISP 

Dificultăți : 

- neparticiparea tuturor 

reprezentanților instituțiilor 

responsabile la elaborarea 

noului concept și lipsa 

propunerilor din partea 

acestora. 

- remunerarea personalului 

care va participa la realizarea 

conceptului, inclusiv a 

judecătorilor, procurorilor 

etc. 

- 

Act. 1.3.1. punct. 2  

Elaborarea 

proiectului de  

modificare a unor 

acte legislative, 

Proiect de lege 

elaborat şi remis 

spre examinare 

Guvernului 

Trimestrul 

IV 2012  
Ministerul 

Justiţiei,  

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei 

La data de 20 septembrie 2012 a fost remisă o scrisoare în 

adresa Institutului Naţional al Justiţiei cu solicitarea de 

prezentare a propunerilor de modificare a Legii nr. 152-XVI 

din 8 iunie 2006 privind Institutul Naţional al Justiţiei. 

 

Acțiune 

realizată 

parțial  

- - - 

http://www.inj.md/node/18
http://www.inj.md/node/18
http://www.inj.md/node/18
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inclusiv a Legii nr. 

152-XVI din  

8 iunie 2006 privind 

Institutul Naţional al 

Justiţiei, a Legii  

nr. 544-XIII din 20 

iulie 1995 cu privire 

la statutul 

judecătorului și a 

Legii  

nr. 294-XVI din  

25 decembrie 2008 

cu privire la 

Procuratură 

 

 Propunerile din partea Institutului Naţional al Justiţiei au fost 

expediate în adresa ministerului la 8 noiembrie 2012. 

  

În prezent propunerile respective sunt examinate şi integrate 

într-un proiect de Lege.  

 

Ministerul Justiției preconizează de a expedia proiectul de 

lege spre avizare Guvernului în martie 2013.  

Act. 1.3.1. punct. 8  

Stabilirea unor 

criterii obiective de 

determinare a 

necesarului de 

mijloace financiare 

pentru instruirea 

iniţială  şi continuă 

 

 

 

1. Criterii 

stabilite 

2. Bugetul 

Institutului 

Naţional al 

Justiţiei revizuit 

în conformitate 

cu necesităţile  

sale reale 

Trimestrul 

II 2013  
Institutul 

Naţional al 

Justiţiei, 

Ministerul 

Finanţelor 

Acțiunea va fi realizată după ce va fi elaborat noul concept de 

instruire, care se planifică a fi finalizat în trimestrul I, 2013. 

 

Totuși, s-au dus negocieri cu Programul ROLISP în vederea 

selectării unui expert care va stabili și elabora criteriile 

respective.  

 

La moment, evaluarea cheltuielilor se face în baza 

cheltuielilor efective din anii precedenți, precum și ținând 

cont de numărul beneficiarilor instruirilor. 

 

Acțiune 

realizată 

parțial 

pentru 

perioada 

de 

raportare  

USAID  

ROLISP 

- - 

Act. 1.3.2 punct. 4  

Revizuirea planului 

de învăţământ pentru 

formarea iniţială și a 

programelor 

existente şi 

elaborarea 

programelor pentru 

disciplinele noi  

Planul de 

învățământ și 

programele 

elaborate şi 

aprobate de 

Consiliul 

Institutului 

Naţional al 

Justiţiei 

Trimestrul 

IV 2012  
Institutul 

Naţional al 

Justiţiei 

Planul de învățămînt pentru candidații la funcțiile de 

judecător și procuror în perioada 1 octombrie 2012 – 31 

martie 2014 a fost aprobat la ședința Consiliului INJ din 

20.08.2012. 

 

Curriculele pentru semestrul I, promoția 2012-2014 au fost 

aprobate la ședința Consiliului INJ din 21.09.2012. 

 

Curriculele pentru semestrul II, promoția 2012-2014 au fost 

aprobate la ședința Consiliului INJ din 22.12.2012. 

 

Curriculele pentru semestrul III, promoția 2011-2013 au fost 

aprobate la ședința Consiliului INJ din 22.12.2012. 

 

Acţiune  

realizată  

 

USAID 

ROLISP 

- Planul de 

învățămînt 

și 

curriculele 

sînt 

publicate 

pe site-ul 

INJ. 

http://www

.inj.md/nod

e/13  

http://www

.inj.md/nod

e/545 

 

 Act. 1.3.2. punct. 5  

Revizuirea     

modalităţii de 

selectare a cadrelor 

didactice și a 

componenţei 

Consiliului Institutului 

Naţional al Justiţiei; 

revizuirea sistemului 

1. Modalităţi de 

selectare a 

cadrelor 

didactice 

elaborate 

2. Proiect de 

modificare a 

cadrului 

normativ 

Trimestrul 

IV  2012  
Institutul 

Naţional al 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

La 21.02.2012 prin Hotărârea Consiliului INJ nr.3/2 a fost 

modificat Regulamentul cu privire la organizarea concursului 

privind suplinirea posturilor didactice și remunerarea muncii 

din 06.06.2007, fiind expus într-o nouă redacție capitolul I 

Organizarea concursului. 

   

Proiectul de modificare a Legii INJ, inclusiv în partea ce ține 

de revizuirea componenţei Consiliului INJ și a sistemului de 

administrare a INJ, a fost elaborat și expediat Ministerului 

Acțiune 

realizată 

parțial  

 

USAID  

ROLISP  
Necesități : 

majorarea numărului de 

cadre didactice și a 

colaboratorilor INJ. 

 

Riscuri : 

- nealocarea resurselor 

financiare pentru 

implementarea modificărilor 

Se 

păstrează la 

INJ 

http://www.inj.md/node/13
http://www.inj.md/node/13
http://www.inj.md/node/13
http://www.inj.md/node/545
http://www.inj.md/node/545
http://www.inj.md/node/545


 20 

de administrare a 

Institutului Naţional al 

Justiţiei 

elaborat şi remis 

spre examinare 

Guvernului 

3. Componenţa 

Consiliului 

Institutului 

Naţional al 

Justiţiei, stabilită 

4. Noul sistem 

de administrare 

elaborat şi 

aplicat 

 

Justiţiei 

 

Justiției pentru definitivare prin e-mail la data de 16.10.2012, 

ulterior prin scrisoarea nr.434-INJ din 08.12.2012. 

 

 

legislative. 

- lipsa susținerii din partea 

organelor de resort în 

vederea  majorării numărului 

personalului didactic și 

administrativ va duce la 

realizarea parțială a 

acțiunilor SRSJ. 

Act. 1.3.2. punct. 6  

Elaborarea unor 

metode moderne de 

instruire 

Metodele 

elaborate şi 

aplicate 

Trimestrul 

IV 2012  
Institutul 

Naţional al 

Justiţiei 

La 14-15 mai și 13-14 septembrie, INJ a organizat, cu 

sprijinul Fundației IRZ, un seminar de formare formatori în 

domeniul „Tehnici metodologice moderne de instruire în 

cadrul INJ”, la care au fost instruiți 32 de formatori. 

 

Totodată, INJ a dus negocieri cu Programul ROLISP în 

vederea acordării asistenței la elaborarea unor metode 

moderne de instruire, care se preconizează a fi elaborate la 

începutul anului 2013 (instruirea la distanță etc.). 

 

Acțiune 

realizată 

parțial  

 

Fundația IRZ, 

Programul 

ROLISP 

Dificultăți : 

- lipsa cadrului legislativ de 

remunerare a formatorilor de 

instruire la distanță. 

- formarea formatorilor de 

instruire la distanță. 

- lipsa de mijloace pentru 

organizarea instruirilor 

formatorilor în acest 

domeniu peste hotare. 

 

Se 

păstrează la 

INJ 

Act. 1.3.3. punct. 1  

Efectuarea unui 

studiu şi formularea 

de recomandări 

privind necesitatea 

specializării 

judecătorilor pe 

cauze specifice 

 

Studiul efectuat 

şi recomandările 

formulate 

Trimestrul 

IV 2012  
Consiliul 

Superior al 

Magistraturi, 

Ministerul 

Justiţiei 

Demarat procesul de studiere a practicii europene; demarat 

procesul de elaborare a concepţiei de realizare a studiului. 

 

IRP a realizat un studiu separat cu privire la oportunitatea 

instanțelor specializate pentru minori.  

 

Acţiune 

realizată 

parțial 

- Dificultăți: 

- lipsa mijloacelor financiare. 

 

Propuneri: 

- necesitatea acoperirii 

financiare a lucrărilor. 

 

Studiu IRP  

www.irp.m

d  

Act. 1.3.3. punct. 5  

Efectuarea studiului 

privind oportunitatea 

creării sistemului de 

instanţe 

administrative 

 

Studiu efectuat  

şi recomandări 

formulate 

Trimestrul 

III 2012 
Consiliul 

Superior al 

Magistraturi, 

Ministerul 

Justiţiei 

Demarat procesul de elaborare a unui proiect de finanţare de 

către donatori. 
Acţiune 

realizată 

parțial 

- Dificultăți: 

- lipsa mijloacelor financiare. 

 

Propuneri: 

- necesitatea acoperirii 

financiare a lucrărilor. 

 

- 

Act. 1.3.4. punct. 1  

Elaborarea 

proiectului de  

modificare a unor 

acte legislative, 

inclusiv a Legii nr. 

152-XVI din 8 iunie 

2006 privind 

Institutul Naţional al 

Justiţiei și a Legii nr. 

1. Grup de 

 lucru creat 

2. Analiza 

legislaţiei 

efectuată şi 

recomandările 

formulate 

3. Proiect de 

lege elaborat   

şi remis spre 

Trimestrul  

IV 2011 
Ministerul 

Justiţiei, 
Consiliul 

Superior al 

Magistraturii,  

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei 

În 2011 a fost creat grupul de lucru pentru elaborarea 

cadrului normativ, care reglementează modul de organizare şi 

funcţionare a sistemului judecătoresc. 

 

Grupul de lucru a analizat practica altor state în domeniu, 

precum şi problemele existente în procesul de aplicarea a 

legilor ce vizează  sistemul judecătoresc şi a elaborat 

proiectul de lege pentru  modificarea şi completarea unor acte 

legislative, care include şi modificări în Legea nr. 152-XVI 

din 8 iunie 2006 privind Institutul Naţional al Justiţiei (Art. 

Acţiune 

realizată 

- - Legea nr. 

153 din 

data de 

05.07.2012 

MO nr. 185 

din data de 

31.08.2012 

http://www.irp.md/
http://www.irp.md/
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544-XIII din  

20 iulie1995 cu 

privire la statutul 

judecătorului, în 

vederea unificării 

sistemului de 

accedere la profesia 

de judecător 

 

examinare  

Guvernului  

VI din proiect) şi Legea nr. 544-XIII din 20 iulie1995 cu 

privire la statutul judecătorului (Art. II din proiect ). 

 

Proiectul a fost remis spre examinare Guvernului prin 

scrisoarea nr. 03/1054 din 7 februarie 2012, iar la data de 5 

iulie curent a fost adoptat de Parlament în lectura a doua. 

Act. 1.3.4. punct. 2  

Crearea comisiei 

unice de examinare a 

absolvenţilor 

Institutului Naţional 

al Justiţiei şi a 

persoanelor cu 

vechime în muncă 

Comisia unică 

creată 

Trimestrul 

II 2012 
Institutul 

Naţional al 

Justiţiei,  

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Ministerul 

Justiţiei, 

Procuratura 

Generală 

Proiectul de modificare a Legii INJ, inclusiv în partea ce ține 

de crearea comisiei unice de examinare, a fost elaborat și 

expediat Ministerului Justiției pentru definitivare. 

 

Totodată, este elaborat proiectul de Regulament privind 

modul de organizare şi desfăşurare a examenului de 

capacitate de către persoanele specificate la art.6 alin(3) din 

Legea cu privire la statutul judecătorului şi art.37 alin.(2) din 

Legea cu privire la Procuratură. 

 

Regulamentul este elaborat, însă nu poate fi aprobat pînă nu 

va fi creat cadrul juridic legal (modificarea Legii INJ). 

Comisia unică va fi creată după stabilirea cadrului legislativ. 

 

Acțiune 

parțial 

realizată 

- Dificultăți : 

- lipsa cadrului legislativ, 

care ar reglementa 

modalitatea de creare a 

comisiei, durata acesteia etc. 

 

Propuneri: 

- modificarea cadrului 

normativ  

Se 

păstrează la 

INJ 

Act. 1.3.4. punct. 3  

Implementarea 

sistemului unic de 

accedere la profesia 

de judecător 

 

Numărul  de 

judecători care 

au fost 

examinați de 

comisia unică 

Trimestrul 

IV 2014  
Institutul 

Naţional al 

Justiţiei,  

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

 

Acțiunea va fi realizată după ce vor fi aprobate modificările 

la Legea privind INJ. 

 

Comisia de absolvire, de regulă, se constituie cu cel mult 10 

zile înainte de examenele de absolvire. 

 

Acțiune 

nerealizată 

pentru 

perioada 

de 

raportare  

- - - 

Act. 1.3.5. punct. 1  

Elaborarea 

proiectului de   

modificare a unor 

acte legislative, 

inclusiv a Legii  

nr. 544-XIII din 20 

iulie 1995 cu privire 

la statutul 

judecătorului, şi a 

proiectului de lege 

privind selectarea, 

avansarea în carieră 

şi evaluarea 

performanţei 

judecătorilor 

1. Grup de  

lucru creat 

2. Analiza 

legislaţiei 

efectuată şi 

recomandările 

formulate 

3. Proiecte de 

legi elaborate şi 

remise spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul 

IV 2011 
Ministerul 

Justiţiei, 
Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

În 2011 a fost creat grupul de lucru pentru elaborarea 

cadrului normativ, care reglementează modul de organizare şi 

funcţionare a sistemului judecătoresc. 

 

Grupul de lucru a analizat practica altor state în domeniu, 

precum şi problemele existente în procesul de aplicarea a 

legilor ce vizează  sistemul judecătoresc şi a elaborat 

proiectul de lege pentru  modificarea şi completarea unor acte 

legislative, care include şi modificări în Legea nr. 544-XIII 

din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (Art. II 

din proiect ). 

 

Proiectul a fost remis spre examinare Guvernului prin 

scrisoarea nr. 03/1054 din 7 februarie 2012, iar la data de 5 

iulie curent a fost adoptat de Parlament în lectura a doua. 

 

Totodată, a fost elaborat proiectul de Lege  privind selectarea, 

cariera şi evaluarea judecătorilor, care prevede inclusiv 

abrogarea Legii nr. 949-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la 

colegiul de calificare şi atestarea judecătorilor. 

Acţiune 

realizată 

- - Legea nr. 

153 din 

data de 

05.07.2012 

MO nr. 185 

din data de 

31.08.2012 
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Proiectul a fost remis pre examinare Guvernului prin 

scrisoarea nr. 03/1054 din 7 februarie 2012, iar la data de 5 

iulie curent a fost adoptat de Parlament în lectura a doua. 

 

Act. 1.3.5. punct. 2  

Elaborarea actelor 

normative ale 

Consiliului Superior 

al Magistraturii 

necesare pentru 

evaluarea 

performanţei 

judecătorilor 

 

Acte normative 

elaborate şi 

aprobate 

Trimestrul 

II 2012 
Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

Proiectul a fost elaborat de către grupul de lucru instituit.  Acţiune 

realizată 

parțial  

 

- - 
 

Proiect 

propus 

pentru 

adoptare de 

către CSM 

Act. 1.3.5. punct. 3  

Crearea Colegiului 

de evaluare a 

performanţei 

judecătorilor 

 

Numărul de 

membri ai 

Colegiului 

aleşi/numiţi 

Trimestrul 

IV  2012  
Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

- 

 

 

Acţiune 

realizată 

 

- - 

 

- 

 

Act. 1.3.6. punct.1  

Elaborarea 

metodologiei de 

măsurare a 

performanţei 

sistemului 

judecătoresc prin 

sondajele de opinie 

în rândul 

justiţiabililor 

(feedback) 

 

1.Metodologie 

elaborată 

2. Recomandări 

formulate 

Trimestrul 

III 12 
Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

Centrul  de Prevenire și Analiză a Corupției în prezent 

realizează deja un sondaj în acest sens iar rezultatele pot fi 

utilizate inclusiv pentru evaluarea gradului de satisfacție a 

beneficiarilor serviciilor de justiție 

 

Datele obținute de către Magenta Consulting vor fi prezentate 

la finele lunii februarie 2013.  

Acţiune 

realizată 

 

USAID 

ROLISP 

A fost angajată 

Magenda 

Consulting 

pentru a 

dezvolta 

metodologia și 

de a implementa 

sondajul existent  

- Sondaj  

http://chesti

onar.capc.

md/ 

 

Act. 1.3.7. punct. 1  

Elaborarea 

proiectului de  

modificare a unor 

acte legislative, 

inclusiv a Legii nr. 

947-XIII din19 iulie 

1996 cu privire la 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, în 

vederea modificării 

rolului şi atribuţiilor 

inspecţiei judiciare 

 

 

 

 

1. Grup de 

lucru creat 

 

2. Analiza 

legislaţiei 

efectuată şi 

recomandările 

formulate 

3. Proiect de 

lege elaborat  

şi remis spre 

examinare 

Guvernului  

Trimestrul 

IV 2011 
Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

În 2011 a fost creat grupul de lucru pentru elaborarea 

cadrului normativ care reglementează modul de organizare şi 

funcţionare a sistemului judecătoresc. 

 

Grupul de lucru a analizat practica altor state în domeniu, 

precum şi problemele existente în procesul de aplicarea a 

legilor ce vizează  sistemul judecătoresc şi a elaborat 

proiectul de lege pentru  modificarea şi completarea unor acte 

legislative, care include şi modificări în Legea nr. 947-XIII 

din19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al 

Magistraturii (Art. IV din proiect ). 

 

Proiectul a fost remis spre examinare Guvernului prin 

scrisoarea nr. 03/1054 din 7 februarie 2012, iar la data de 5 

iulie curent a fost adoptat de Parlament în lectura a doua. 

 

Acţiune 

realizată 

- - - 

 

http://chestionar.capc.md/
http://chestionar.capc.md/
http://chestionar.capc.md/
http://chestionar.capc.md/
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Act. 1.3.7. punct. 2  

Modificarea 

regulamentelor 

Consiliului Superior 

al Magistraturii, care 

reglementează 

activitatea inspecţiei 

judiciare 

 

Proiectele de 

modificare a 

regulamentelor, 

elaborate şi 

aprobate 

Trimestrul  

III 2012 
Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

- Acţiune 

realizată 

- - 
 

Proiect de 

modificare 

a 

Regulamen

tului  

Act. 1.3.7. punct. 3  

Desfăşurarea 

controalelor conform 

planului anual de 

verificare a 

instanţelor elaborat 

şi aprobat de 

Consiliul Superior al  

Magistraturii 

 

 

 

1. Planul anual 

de verificare 

elaborat şi 

aprobat 

2. Numărul de 

controale 

desfăşurate 

3. Rapoarte 

întocmite, 

examinate în 

cadrul şedinţelor 

Consiliului 

Superior al 

Magistraturii şi 

diseminate 

 

Trimestrul 

IV 2012  
Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

Controale efectuiate (10). Rapoarte (Note informative) 

întocmite și examinate din 2 februarie. (Centru), 27 februarie 

(Judecătoria Economică de Circumscripție),28 februarie 

(Orhei), @8 martie (Leova), 10 iulie (Comrat),  12 octombrie 

(Râșcani mun. Chișinău), 12 octombrie (Edineț), 20 

decembrie  (Nisporeni), 26 decembrie (Sângerei). 

Acțiune 

realizată  

- - Note 

informative 

ale 

Inspecției 

judiciare pe 

marginea 

controalelo

r efectuate  

 

Act. 1.3.8. punct. 1 

Efectuarea unui 

studiu privind 

spectrul de abateri 

disciplinare şi 

procedura 

disciplinară în 

vederea ajustării 

acestora la realităţile 

din sistem şi la 

standardele europene 

 

Studiul efectuat 

şi recomandările 

formulate 

Trimestrul 

II 2012 
Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

Studiul a fost elaborat în iunie – august 2012, cu sprijinul 

proiectului PNUD Suport Tranzitoriu pentru Consolidarea 

Administraţiei Publice in Moldova.  

Acţiune 

realizată 

 

PNUD - Studiul 

elaborat  

Act. 1.3.8. punct. 2 

Elaborarea 

proiectului de  

modificare a unor 

acte legislative, 

inclusiv a Legii  

nr. 544-XIII din 20 

iulie 1995 cu privire 

la statutul 

judecătorului şi a 

Legii nr. 950-XIII din 

19 iulie 1996 

cu privire la colegiul 

Proiect de lege 

elaborat şi remis  

spre examinare 

Guvernului  

 

Trimestrul 

I 2013  
Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

A fost emis Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 417 din 

13.09.2012 “Cu privire la formarea grupului de lucru pentru 

revizuirea legislaţiei privind răspunderea disciplinară a 

judecătorilor. Astfel, ședințele acestui grup au avut loc în 

datele de :17.09.2012, 25.09.2012 05.10.2012, 

11.10.2012,22.10.2012, 29.10.2012, 13.11.2012 

 

 

Acțiune 

realizată  

pentru 

perioada 

de 

raportare  

- - - 



 24 

disciplinar şi la 

răspunderea 

disciplinară  

a judecătorilor 

 

Act. 1.3.9. 

Elaborarea 

proiectului de  

modificare a unor 

acte legislative, 

inclusiv a Legii  

nr. 544-XIII din 20 

iulie 1995 cu privire 

la statutul 

judecătorului și a 

Legii nr. 947-XIII din 

19 iulie 1996 cu 

privire la Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, în 

vederea reformării 

instituţiei imunităţii 

judecătorilor 

 

1. Grup de lucru 

creat 

2. Analiza 

legislaţiei 

efectuată şi 

recomandările 

formulate 

3. Proiect de 

lege elaborat şi 

remis  

spre examinare 

Guvernului 

Trimestrul 

I 2012 
Ministerul 

Justiţiei, 
Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

În 2011 a fost creat grupul de lucru pentru elaborarea 

cadrului normativ, care reglementează modul de organizare şi 

funcţionare a sistemului judecătoresc. 

 

Grupul de lucru a analizat practica altor state în domeniu, 

precum şi problemele existente în procesul de aplicarea a 

legilor ce vizează  sistemul judecătoresc şi a elaborat 

proiectul de lege pentru  modificarea şi completarea unor acte 

legislative, care include şi modificări în Legea nr. 544-XIII 

din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (Art. II 

din proiect) şi Legea nr. 947-XIII din19 iulie 1996 cu privire 

la  Consiliul Superior al Magistraturii (Art. IV din proiect ). 

 

Proiectul a fost remis pre examinare Guvernului prin 

scrisoarea nr. 03/1054 din 7 februarie 2012, iar la data de 5 

iulie curent a fost adoptat de Parlament în lectura a doua. 

Acţiune 

realizată 

- - Legea nr. 

153 din 

data de 

05.07.2012 

MO nr. 185 

din data de 

31.08.2012 

Act. 1.3.10. punct. 1  

Elaborarea 

proiectului de  

modificare a unor 

acte legislative, 

inclusiv  a Legii nr. 

514-XIII din 

6 iulie 1995 privind 

organizarea 

judecătorească, în 

vederea introducerii 

funcţiei de asistent  

judiciar şi modificării 

statutului şi 

atribuţiilor 

grefierului 

 

1. Grup de 

lucru creat 

2. Analiza 

legislaţiei 

efectuată şi 

recomandările 

formulate 

3. Proiect de 

lege elaborat şi 

remis  

spre examinare 

Guvernului 

4. Funcţia de 

asistent judiciar  

introdusă în 

organigrama 

instanţelor 

judecătoreşti 

5. Atribuţiile 

grefierului 

revizuite, fişa 

postului 

completată şi 

modificată 

6. Fişa postului 

pentru asistenţii 

Trimestrul 

IV 2011 
Ministerul 

Justiţiei, 
Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

În 2011 a fost creat grupul de lucru pentru elaborarea 

cadrului normativ care reglementează modul de organizare şi 

funcţionare a sistemului judecătoresc. 

 

Grupul de lucru a analizat practica altor state în domeniu, 

precum şi problemele existente în procesul de aplicarea a 

legilor ce vizează  sistemul judecătoresc şi a elaborat 

proiectul de lege pentru  modificarea şi completarea unor acte 

legislative, care include şi modificări în Legea nr. 514-XIII 

din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească (Art. I din 

proiect ). 

 

Proiectul a fost remis spre examinare Guvernului prin 

scrisoarea nr. 03/1054 din 7 februarie 2012, iar la data de 5 

iulie curent a fost adoptat de Parlament în lectura a doua. 

Acţiune 

realizată 

- - Legea nr. 

153 din 05. 

07.2012, 

MO nr. 185 

din data de 

31.08.2012 

 cu excepţia 

prevederilo

r referitoare 

la statutul 

şi 

atribuţiile 

grefierului 
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judiciari 

elaborată 

 

Act. 1.3.10. punct. 2  

Introducerea funcţiei 

de asistent judiciar în 

instanţele 

judecătoreşti 

 

 

Funcţia de 

asistent judiciar 

introdusă în 

curţile de apel şi 

în judecătorii 

conform 

planului stabilit 

 

Trimestrul 

IV 2016  
Ministerul 

Justiţiei, 
Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

- Acțiune 

realizată 

pentru 

perioada 

de 

raportare 

- - - 

Act. 1.3.10. punct. 3  

Elaborarea 

curriculei pentru 

instruirea iniţială şi a 

planului de 

învățământ pentru 

instruirea continuă a  

asistenţilor  judiciari 

Curriculă şi 

planul de 

învățământ 

elaborate şi 

aprobate 

Trimestrul 

II 2012 
Institutul 

Naţional al 

Justiţiei 

Proiectul Planului de învățământ pentru instruirea inițială a 

asistenților judiciari este elaborat și transmis către CSM, MJ 

și DAJ spre avizare.  

 

În luna ianuarie 2013 se preconizează aprobarea planului de 

către Consiliul INJ. 

 

În funcție de disciplinele din planul de învățământ vor fi 

elaborate curriculele respective. 

 

Planul de formare continuă în anul 2012 a fost modificat și 

prevede organizarea a 2 seminare în domeniul metodologiei 

de elaborare a actelor procesuale civile și penale pentru 

instruirea asistenților judiciari, după ce vor fi numiți în 

funcție. 

 

Planul de formare continuă în anul 2013 prevede instruirea a 

460 de asistenți judiciari în domeniul întocmirii actelor 

procedurale în materie civilă și penală, precum și instruirea 

acestora în domeniul utilizării PIGD-3. 

 

Acțiune 

realizată  

parțial 

-  Dificultăți:  

- lipsa cadrului legislativ; 

- lipsa unităților respective în 

instanțele de judecată. 

- imposibilitatea organizării 

seminarelor cu durata mai 

mare de o zi. 

- lipsa spațiilor pentru studii. 

 

Riscuri :   

-nealocarea mijloacelor 

financiare preconizate în 

bugetul pentru 

implementarea SRSJ. 

 

Propuneri:  

- modificarea cadrului 

legislativ. 

- instituirea unităților 

respective în instanțele de 

judecată. 

- urgentarea reparației 

capitale a sediului INJ. 

- închirierea spațiilor de 

studii. 

- alocarea mijloacelor 

financiare pentru organizarea 

seminarelor, inclusiv de mai 

multe zile. 

Planul de 

formare 

continuă 

este 

publicat pe 

site-ul INJ. 

http://www

.inj.md/nod

e/18 

Act. 1.3.10. punct. 4  

Desfăşurarea 

cursurilor de 

instruire iniţială şi 

continuă a  

asistenţilor  judiciari 

 

1. Graficul de 

instruire 

elaborat 

2. Numărul  de 

cursuri 

desfăşurate 

3. Numărul de 

asistenţi 

judiciari instruiţi 

Trimestrul 

IV 2016 
Institutul 

Naţional al    

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

Cursurile de instruire inițială vor fi organizate începînd cu 

anul 2013, deoarece unitățile de asistenți judiciari vor fi 

implementate începînd cu 1 ianuarie în toate instanțele 

judecătorești. 

 

La 17 și 20 decembrie au fost organizate 2 seminare la care 

au fost instruiți 80 de asistenți judiciari în domeniul 

metodologiei de elaborare a actelor procesuale civile și 

penale. 

 

Acțiune 

realizată 

pentru 

perioada 

de 

raportare 

USAID Dificultăți:  

- lipsa cadrului legislativ; 

- lipsa unităților respective în 

instanțele de judecată. 

- imposibilitatea organizării 

seminarelor cu durata mai 

mare de o zi. 

- lipsa spațiilor pentru studii. 

 

Riscuri :   

Se 

păstrează la 

INJ 

http://www.inj.md/node/18
http://www.inj.md/node/18
http://www.inj.md/node/18
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Cu suportul USAID au fost instruiți 34 de asistenți judiciari 

în ianuarie 2012/  

 

-nealocarea mijloacelor 

financiare preconizate în 

bugetul pentru 

implementarea SRSJ. 

 

Propuneri:  

- modificarea cadrului 

legislativ. 

- instituirea unităților 

respective în instanțele de 

judecată. 

- urgentarea reparației 

capitale a sediului INJ. 

- închirierea spațiilor de 

studii. 

- alocarea mijloacelor 

financiare pentru organizarea 

seminarelor, inclusiv de mai 

multe zile. 

 

 
RAPORT ANUAL 2012

2
  

PILONUL II. JUSTIȚIA PENALĂ 

 

      
Numărul  domeniului 

de intervenție, 

numărul şi denumirea 

acţiunii, conform 

Planului de acţiuni 

Indicatorii de 

rezultat prevăzuţi 

de Planul de 

acțiuni 

Termenul 

prevăzut 

pentru 

realizarea 

acțiunii 

Instituția 

responsabilă 

conform 

Planului de 

acțiuni 

Măsurile întreprinse 

de către instituția responsabilă 

 

Nivelul de 

realizare 

a acțiunii 

Mijloace 

financiare alocate 

(planificate); 

cheltuieli reale 

/asistența 

recepționată  

 

Dificultăţi, 

riscuri, concluzii, 

recomandări 

 

Documente 

probatoare 

Direcția strategică 2.1. Revizuirea conceptului și a procedurii fazei prejudiciare 

 

Act. 2.1.1. punct. 1 

Perfecţionarea 

cadrului legal privind 

activitatea poliţiei şi 

a carabinierilor prin 

elaborarea legii cu 

privire la activitatea 

poliţiei şi statutul 

poliţistului, a legii cu 

privire la Serviciul 

Carabinieri şi a altor 

acte legislative 

1.Proiecte de 

legi elaborate şi 

remise spre 

examinare 

Guvernului; 

2.Actele 

normative 

elaborate sau 

modificate. 

 

Trimestrul 

IV 2012 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

1. A fost elaborată  și adoptată Legea cu privire la Poliția de 

Frontieră (nr. 283 din 28.12.2011). MO nr. 76-80/245 din 

20.04.2012 

 

2. A fost elaborată și adoptată Legea privind prevenirea și 

combaterea criminalității organizate (nr. 50 din 22.03.2012). 

MO nr. 103/343 din 29.05.2012 

 

3. A fost elaborată și adoptată Legea privind activitatea 

specială de investigație (nr. 59 din 29.03.2012). MO nr. 113-

118/373 din 8.06.2012 

 

Acțiune  

realizată 

parțial 

Asistență externă, 

colaborare cu 

societatea civilă. 

- -Legea cu 

privire la 

Poliția de 

Frontieră 

-Legea 

privind 

prevenirea 

și 

combaterea 

criminalităț

ii 

organizate 

                                                 
2 Raportul a fost aprobat în ședința Grupului de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului II al Strategiei de reformă a sectorului justiției din data de 6 februarie 2013 și reflectă situația 

implementării acțiunilor pînă la această dată. 
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relevante şi aducerea 

actelor normative în 

vigoare în 

corespunde-re cu 

acestea 

 

 

4.  A fost elaborată și adoptată Legea cu privire la aplicarea 

forţei fizice, mijloacelor speciale şi a armei de foc (nr. 218 

din 19.10.2012). MO nr. 254-262/836 din 14.12.2012 

 

5.  A fost elaborată și adoptată Legea cu privire la activitatea 

poliţiei şi statutul poliţistului (adoptată la 27 decembrie 

2012). 

 

6. A fost elaborat proiectul de lege cu privire la asigurarea și 

restabilirea ordinii publice și este remis Ministerului Justiției 

pentru expertizare prin scrisoarea nr. 14/1340 din 13.12.2012 

 

7. A fost elaborată și aprobată Hotărârea Guvernului cu 

privire la structura și efectivul –limită ale inspectoratului 

General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne (nr. 986 

din 24.12.2012). MO nr. 273-279/1064 din 28.12.2012 

 

8. A fost elaborată și aprobată Hotărârea Guvernului cu 

privire la modificarea și completarea  unor hotărâri ale 

Guvernului (nr. 990 din 26.12.2012). MO nr. 273-279/1067 

din 28.12.2012 

9. A fost elaborat proiectul Conceptului privind crearea 

Centrului pentru managementul situațiilor de criză în 

domeniul ordinii publice – la moment se află la avizare 

internă.  

 

-Legea 

privind 

activitatea 

specială de 

investigație 

-Legea cu 

privire la 

aplicarea 

forţei 

fizice, 

mijloacelor 

speciale şi 

a armei de 

foc 

-Hotărârea 

Guvernului 

nr.986 

-Hotărârea 

Guvernului 

nr. 990 

 

***Lipsesc  

- Scrisoarea 

nr. 14/1340 

din 

13.12.2012  

- Proiectul 

de lege cu 

privire la 

asigurarea 

și 

restabilirea 

ordinii 

publice 

- Legea cu 

privire la 

activitatea 

poliţiei şi 

statutul 

poliţistului 

- Proiectul 

Conceptulu

i privind 

crearea 

Centrului 

pentru 

manageme

ntul 

situațiilor 

de criză în 
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domeniul 

ordinii 

publice 

 

Act. 2.1.2. punct. 1 

Elaborarea strategiei 

de reformare a 

Centrului pentru 

Combaterea 

Crimelor Economice 

şi Corupţiei  

Strategie 

elaborată 

Trimestrul 

IV 2011 
Centrul 

pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Economice şi  

Corupţiei 

Proiectului de hotărâre a Parlamentului 

privind aprobarea Strategiei de consolidare 

instituţională a Centrului Naţional 

Anticorupţie a fost aprobat de Guvern prin 

Hotărârea nr. 633 din  24.08.2012 şi a fost prezentat 

Parlamentului spre examinare. 

 

Acțiune  

realizată 

- - 

 
Strategia 

de 

consolid

are 

instituţio

nală a 

Centrulu

i 

Naţional 

Anticoru

pţie a 

fost 

aprobată 

prin 

Hotărâre

a 

Parlame

ntului 

nr. 232 

din  

25.10.2012 

 

Act. 2.1.2. punct. 2 

Elaborarea 

proiectului de 

modificare a Legii 

nr.1104-XV din 6 

iunie 2002 cu privire 

la Centrul pentru 

Combaterea 

Crimelor Economice 

şi Corupţiei şi a 

Codului de 

procedură penală nr. 

122-XV din 14 martie 

2003, elaborarea 

altor proiecte de acte 

normative în vederea 

determinării rolului, 

locului şi 

1.Proiect de lege 

elaborat şi remis 

spre examinare 

Guvernului; 

2.Proiecte de 

acte normative, 

elaborate şi 

aprobate. 

 

Trimestrul 

III 2012 
Centrul 

pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Economice şi  

Corupţiei, 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Serviciul 

Vamal, 

Ministerul 

Finanţelor 

A fost adoptată Legea Parlamentului RM pentru modificarea 

și completarea unor acte legislative, nr. 120 din 25 mai 2012, 

în vigoare din 1 octombrie 2012. 

Acțiune  

realizată 

- Au fost elaborate un şir 

de acte normative – vezi 

Act. 2.1.2 pct. 3 

Legea 

Parlamentu

lui RM 

pentru 

modificarea 

și 

completare

a unor acte 

legislative, 

nr. 120 din 

25 mai 

2012  
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competenţe-lor 

organului specializat 

în combaterea 

infracţiunilor de 

corupţie 

 

Act. 2.1.2 punct. 3  

Implementarea 

modificărilor 

referitoare la statutul 

Centrului pentru 

Combaterea 

Crimelor Economice 

şi Corupţiei 

 

 

Modificări 

implementate 

Trimestrul 

IV 2012 
Centrul 

pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Economice şi 

Corupţiei, 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne,  

Serviciul 

Vamal 

 

1 A fost elaborat proiectul de hotărâre a Parlamentului 

privind aprobarea listei funcţiilor din cadrul Centrului 

Naţional Anticorupţie şi a gradelor speciale ce le corespund. 

 

2. . A fost elaborat proiectul de hotărâre a Parlamentului 

privind aprobarea structurii şi efectivului-limită al Centrului 

Naţional Anticorupţie. 

 

3. A fost elaborat proiectul de lege privind Codul de conduită 

al angajatului Centrului Naţional Anticorupţie. 

 

4. A fost elaborat proiectul de hotărâre a Parlamentului 

privind aprobarea uniformei şi însemnelor distinctive ale 

colaboratorilor Centrului Naţional Anticorupţie. 

 

5. A fost elaborat proiectul de lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative (Legea nr. 90-XVI din 25 

aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei; 

Codul contravenţional nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008). 

 

6. A fost elaborat proiectul hotărârii de Guvern cu privire la 

aprobarea Regulamentului privind sistemul liniilor telefonice 

anticorupţie. 

 

7.A fost elaborat proiectul de lege cu privire la evaluarea 

riscurilor de corupţie în instituţiile publice. 

8. A fost elaborat proiectul Ordinului Directorului Centrului 

Naţional Anticorupţie privind aprobarea Metodologiei de 

măsurare a perceperii fenomenului corupţiei în domeniile 
vulnerabile din Republica Moldova. 

 

Acțiune 

realizată  

- - Hotărâre

a 

Parlame

ntului  

nr. 280 

din  

07.12.2012 

privind 

aprobarea 

listei 

funcţiilor 

din cadrul 

Centrului 

Naţional 

Anticorupţi

e şi a 

gradelor 

speciale ce 

le 

corespund. 

 

Hotărâre

a 

Parlame

ntului  

nr. 230 

din  

25.10.2012 

privind 

aprobarea 

structurii şi 

efectivului-

limită al 

Centrului 

Naţional 

Anticorupţi

e. 

 

Act. 2.1.3. punct. 1 

Elaborarea 

proiectului  

1.Grup de lucru 

creat;  

2. Analiza 

Trimestrul 

IV 2011 
Ministerul 

Justiţiei  

 

În anul 2011 a fost creat grupul de lucru pentru elaborarea 

proiectului de lege pentru modificarea Codului de procedură 

penală. 

Acțiune  

realizată  

- - - Legea 

Parlamentu

lui RM 
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de modificare a 

Codului de 

procedură penală  nr. 

122-XV din 14 martie 

2003 şi a altor 

proiecte de  

acte normative în 

scopul clarificării 

rolului şi a 

competenţe-lor 

organelor de 

urmărire penală şi 

ale organelor care 

exercită activitatea 

specială de 

investigaţii 

legislaţiei 

realizată şi 

recomandă-rile 

formu-late; 

3. Proiect de 

lege elaborat şi 

remis spre  

examinare 

Guvernului; 

4. Proiecte de 

acte normative, 

elaborate. 

 

 

Grupul de lucru a analizat practica altor state în domeniu, 

precum şi problemele existente în procesul de aplicarea a 

CPP şi a elaborat proiectul de lege pentru  modificarea şi 

completarea Codului de Procedură Penală al Republicii 

Moldova, care clarifică rolul şi competenţele organelor de 

urmărire penală şi ale organelor care exercită activitatea 

specială de investigaţii. 

 

Proiectul a fost remis spre examinare Guvernului în 

noiembrie 2011. La data de 5 aprilie curent  proiectul a fost 

adoptat de Parlament în lectura a doua prin Legea nr. 66 din 

05.04.2012 pentru modificarea şi completarea Codului de 

procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 

martie 2003. 

 

pentru 

modificarea 

și 

completare

a Codului 

de 

procedură 

penală al 

RM  

nr. 122-XV 

din 14 

martie 

2003, nr. 

66 din 5 

aprilie 

2012 

 

***Lipsest

e  

- Ordinul 

MJ pentru 

crearea 

grupului de 

lucru  

 

Act. 2.1.3. punct. 2 

Efectuarea unui 

studiu comparativ 

privind sistemele 

organelor de 

urmărire penală în 

vederea optimizării 

numărului acestora 

şi, după caz, 

elaborarea 

proiectului de 

modificare a unor 

acte legislative 

1. Studiu 

efectuat și 

recomandări 

formulate; 

2. După caz, 

proiect de lege 

elaborat și remis 

spre examinare 

Guvernului.  

Trimestrul 

IV 2012 
Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Centrul 

pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Economice şi  

Corupţiei, 

Serviciul de 

Informații și 

Securitate, 

Serviciul 

Vamal 

 

Prin Ordinul Procurorului General (nr. 48/09 din 17 iulie 

2012) a fost creat și aprobat Grupul de lucru care a realizat 

această acțiune. Studiul conţine recomandări de modificări 

legislative.  

Acțiune 

realizată  

- - - Ordinul 

Procurorulu

i General 

nr. 48/09 

din 17 iulie 

2012 cu 

privire la 

crearea 

grupurilor 

de lucru și 

aprobarea 

componenț

ei acestora. 

- Studiul 

realizat 

 

Act.  2.1.4. 

Elaborarea 

proiectului  

de modificare a 

Codului  de 

procedură penală  nr. 

122-XV din 14 martie  

2003, a proiectului 

1. Grup de lucru 

creat; 

2. Analiza 

legislaţiei 

realizată şi 

recomandă-rile 

formu-late; 

3. Proiecte de 

Trimestrul 

IV 2011 
Ministerul 

Justiţiei,  

Curtea 

Supremă de 

Justiţie, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

În anul 2011 a fost creat grupul de lucru pentru elaborarea 

proiectului de lege pentru modificarea Codului de procedură 

penală. 

 

Grupul de lucru a analizat practica altor state în domeniu, 

precum şi problemele existente în procesul de aplicarea a 

CPP şi a elaborat proiectul de lege pentru  modificarea şi 

completarea Codului de Procedură Penală al Republicii 

Acțiune  

realizată  

- - - Legea 

Parlamentu

lui RM 

pentru 

modificarea 

și 

completare

a Codului 
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de lege cu privire la 

activitatea specială 

de investigaţii şi a 

altor acte normative 

în vederea 

optimizării 

procedurilor  

de investigare 

operativă  

şi de urmărire penală 

 

 

 

legi elaborate şi 

remise spre 

examinare 

Guvernului. 

Procuratura 

Generală, 

Centrul 

pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Economice şi  

Corupţiei, 

Serviciul 

Vamal, 

Uniunea 

Avocaţilor, 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate 

Moldova, care clarifică rolul şi a competenţele organelor de 

urmărire penală şi ale organelor care exercită activitatea 

specială de investigaţii. 

 

Proiectul a fost remis spre examinare Guvernului în 

noiembrie 2011. La data de 5 aprilie 2012  proiectul a fost 

adoptat de Parlament în lectura a doua prin Legea nr. 66. 

Concomitent, grupul de lucru a elaborat proiectul Legii cu 

privire la activitatea specială de investigaţii, care a fost 

remisă Guvernului prin scrisoarea nr. 03/7667 din 27 

septembrie 2011. 

 

de 

procedură 

penală al 

RM  

nr. 122-XV 

din 14 

martie 

2003, nr. 

66 din 5 

aprilie 

2012; 

 

***Lipsest

e  

- Ordinul 

MJ pentru 

crearea 

grupului de 

lucru  

 

 

Act. 2.1.5. punct. 1 

Elaborarea 

proiectului de lege cu 

privire la activitatea 

specială de 

investigaţii şi a 

modificărilor 

corespunzătoare la 

Codul de procedură 

penală nr. 122-XV 

din 14 martie  2003 

1. Grup de lucru 

creat; 

2. Analiză 

efectuată şi 

recomandări 

formu-late; 

3. Proiect de 

lege elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului. 

Trimestrul 

IV 2011 
Ministerul 

Justiţiei,  

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne,  

Centrul 

pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Economice şi 

Corupţiei, 

Serviciul de 

Informații și 

Securitate, 

Serviciul 

Vamal 

În anul 2011 a fost creat grupul de lucru pentru elaborarea 

proiectului de lege pentru modificarea Codului de procedură 

penală. 

 

Grupul de lucru a analizat practica altor state în domeniu, 

precum şi problemele existente în procesul de aplicarea a 

CPP şi a elaborat proiectul de lege pentru  modificarea şi 

completarea Codului de Procedură Penală al Republicii 

Moldova, care clarifică rolul şi competenţele organelor de 

urmărire penală şi ale organelor care exercită activitatea 

specială de investigaţii. 

 

Proiectul a fost remis spre examinare Guvernului în 

noiembrie 2011. La data de 5 aprilie curent  proiectul a fost 

adoptat de Parlament în lectura a doua prin Legea nr. 66. 

Concomitent, grupul de lucru a elaborat proiectul Legii  cu 

privire la activitatea specială de investigaţii, care a fost 

remisă Guvernului prin scrisoarea nr. 03/7667 din 27 

septembrie 2011. Acesta a fost adoptat prin Legea nr. 59 din 

29 martie 2012. 

Acțiune  

realizată 

- - - Legea 

Parlamentu

lui RM 

privind 

activitatea 

specială de 

investigații, 

nr. 59 din 

29 martie 

2012;  

- Legea 

Parlamentu

lui RM 

pentru 

modificarea 

și 

completare

a Codului 

de 

procedură 

penală al 

RM  

nr. 122-XV 

din 14 

martie 

2003, nr. 

66 din 5 

aprilie 

2012 
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***Lipsest

e  

- Ordinul 

MJ pentru 

crearea 

grupului de 

lucru  

 

Act. 2.1.5. punct. 2  

Efectuarea unui 

studiu asupra  

legislaţiei, inclusiv a 

legislației procesual 

penale, pentru 

determinarea 

conformității acesteia  

cu standardele 

existente în domeniul 

protecţiei drepturilor 

omului şi a 

libertăţilor 

fundamentale 

 

 

 

Studiul efectuat 

şi recomandările 

formulate 

Trimetrul 

IV 2012  
Ministerul 

Justiţiei, 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Centrul 

pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Economice şi 

Corupţiei, 

Serviciul de 

Informații și 

Securitate, 

Serviciul 

Vamal 

 

- Acțiune 

nerealizată  

Studiul urmează a 

fi efectuat cu 

participarea 

Fundației Konrad 

Adenauer/ MJo 

Rom. 

- - 

Act. 2.1.5. punct. 3 

Revizuirea 

categoriilor de 

persoane care 

beneficiază de 

imunitate procesual 

penală și reglementa-

rea în Codul de 

procedură penală nr. 

122-XV din 14 martie  

2003 a unor 

prevederi care să 

permită tragerea lor 

la răspundere penală 

1. Grup de lucru 

creat; 

2. Studiu 

efectuat și 

recomandări 

formulate; 

3. Proiect de 

lege elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului. 

Trimestrul 

III  2012 
Ministerul 

Justiţiei, 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Centrul 

pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Economice şi 

Corupţiei, 

Serviciul 

Vamal, 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate 

 

A fost efectuat un studiu comparativ al legislaţiei naţionale şi 

al documentelor şi standardelor internaţionale referitoare la 

garanţiile, care sunt acordate persoanelor ce beneficiază de 

imunitate la pornirea urmăririi penale, punerea lor sub 

învinuire, efectuarea acţiunilor de urmărire penală, a 

procedurilor speciale de investigaţie sau de aplicare a 

măsurilor procesuale de constrângere în privinţa acestor 

persoane, precum şi a legislaţiei altor state în acest domeniu.  

 

Procuratura Generală a elaborat un proiect de lege privind 

revizuirea imunităţilor în procesul penal, care urmează să fie 

prezentat în comun cu alte propuneri de modificare şi 

completare a Codului de procedură penală instituţiilor 

interesate, pentru avizare şi coordonarea acestuia, cu 

remiterea ulterioară Legislativului. Nu s-a ajuns la un numitor 

comun vizavi de propunerile prezentate de către Procuratura 

Generală, acestea urmând a fi examinate ulterior în cadrul 

altor proiecte de modificare a CPP sau a altor legi de profil. 

 

Prin legea 153 din 05.07.2012 privind modificarea unor acte 

legislative, a fost revăzută imunitatea judecătorilor, astfel 

încât, în cauzele privind art. 324 şi 326 din Codul penal, 

Acțiune 

realizată  

- - - Legea 153 

din 

05.07.2012 

privind 

modificarea 

unor acte 

legislative 
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aceştia nu se mai bucură de imunitate. 

 

Act. 2.1.5. punct. 4  

Alinierea 

prevederilor Codului 

penal nr. 985-XV din 

18 aprilie 2002 şi ale 

Codului 

contravenţional nr. 

218-XVI  din  

24 octombrie 2008 la 

noile prevederi ale 

legislaţiei procesual 

penale 

1. Grup de lucru 

creat; 

2. Studiu 

efectuat şi 

recomandări 

formulate; 

3. Proiect de 

lege elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului.  

Trimestrul 

IV 2012  
Ministerul 

Justiţiei, 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Centrul 

pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Economice şi 

Corupţiei, 

Serviciul 

Vamal, 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate 

 

Proiectul de modificare a fost elaborat în lunile august –

septembrie 2012. Documentul a fost expediat spre avizare 

prin Scrisoarea nr. 03/7802 din 25.09.2012. Totodată, 

proiectul a fost plasat pe pagina web a MJ pentru a încuraja 

societatea civilă de a contribui cu propuneri și comentarii. 

Proiectul a fost expediat Guvernului prin Scrisoarea nr. 

03/9041 din 08.11.2012 

Acțiune 

realizată  

- - - Proiectul 

de lege  

- Nota 

informativă  

 

Direcţia strategică 2.2. Consolidarea profesionalismului şi a independenţei procuraturii 

Act. 2.2.1. punct. 1 

Efectuarea studiului 

privind procedura de 

numire și demitere a 

Procurorului 

General și a 

procurorilor ierarhic 

inferiori și durata 

mandatului 

Procurorului 

General 

 

 

Studiu efectuat 

și recomandări 

formulate 

 

Trimestrul 

IV 2012 
Procuratura 

Generală 

 

 

 

 

 

 

 

A fost selectată, studiată și analizată legislația internațională 

și practica țărilor membre ale Uniunii Europene.  

 

Prin Ordinul Procurorului General (nr. 48/09 din 17 iulie 

2012) a fost creat și aprobat Grupul de lucru care a definitivat 

studiul dat. 

Acțiune 

realizată  

- - - Ordinul 

Procurorulu

i General 

nr. 48/09 

din 17 iulie 

2012 cu 

privire la 

crearea 

grupurilor 

de lucru și 

aprobarea 

componenț

ei acestora; 

- Studiul 

realizat  
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Act. 2.2.2. punct. 1 

Efectuarea unui 

studiu privind 

criteriile şi 

procedura de 

selectare, numire, 

transfer şi promovare 

a procurorilor şi 

criteriile de evaluare 

periodică a 

performan-ţelor 

procurorilor şi ale 

personalului din 

organele procuraturii 

 

Studiu efectuat 

și recomandări 

formulate 

 

Trimestrul 

III 2012 
Ministerul 

Justiţiei,  

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Serviciul 

Vamal,  

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei 

A fost selectată, studiată și analizată legislația internațională 

ce ține de selectarea, numirea și promovarea procurorilor.  

 

În anul 2011 Ministerul Justiţiei a creat un grup de lucru în 

vederea elaborării modificărilor şi completărilor la Legea  nr. 

294 din 25  decembrie 2008 cu privire la Procuratură. 

Astfel, a fost elaborat un proiect de modificare şi completare 

a Legii cu privire la Procuratură. 

Acțiune  

realizată 

parțial 

- Propunere de extindere a 

termenului. 

 

Procuratura Generală a 

propus formarea unui 

grup de lucru 

interdepartamental cu 

includerea membrilor din 

toate instituțiile 

responsabile; 

 

Instituția coordonatoare 

este Ministerul Justiției și 

până la moment nu a 

parvenit nici o inițiativă 

pentru realizarea acestei 

măsuri. 

 

Proiectele 

de 

modificare 

şi 

completare 

a Legii cu 

privire la 

Procuratură 

(PG și MJ) 

 

 

Act. 2.2.2 punct. 2  

Elaborarea 

proiectului de  

modificare a Legii nr. 

294-XVI din 25 

decembrie 2008 cu 

privire la 

Procuratură 

1. Proiect de 

lege elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

2.  Criteriile de 

selectare, 

numire, transfer 

şi promovare a 

procurorilor, 

elaborate şi 

aprobate 

3. Criteriile de 

evaluare 

periodică a 

performanţelor, 

elaborate  

4. Structuri 

învestite cu 

funcții de 

selectare, 

numire,  

transfer, 

promovare  şi 

evaluare 

periodică a 

performanţelor 

Trimestrul 

II 2013  
Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor, 

Procuratura 

Generală 

- Acțiune 

nerealizată 

pentru 

perioada 

de 

raportare   

- Termenii urmează a fi 

stabiliţi reieşind din 

momentul definitivării 

acţiunii de la pct. 2.2.2 

(1). 

- 
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procurorilor  

5. Numărul de 

procurori supuşi 

evaluării 

conform noilor 

criterii  

6. Raportul de 

analiză a 

implementării 

criteriilor de 

evaluare 

elaborat. 

Act. 2.2.3. punct. 1 

Elaborarea 

proiectului  

de modificare a Legii  

nr. 294-XVI din 25 

decembrie 2008 cu 

privire la 

Procuratură, prin 

care să se stabilească 

un buget separat, 

numărul necesar de 

personal 

administrativ şi 

alocarea unui sediu 

pentru Consiliul 

Superior al 

Procurorilor 

 

1. Proiect de 

lege elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului; 

2. Buget propriu 

stabilit; 

3. Sediu alocat. 

Trimestrul 

III 2013 
Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor, 

Procuratura 

Generală  

În anul 2011 Ministerul Justiţiei a creat un grup de lucru în 

vederea elaborării modificărilor şi completărilor la Legea  nr. 

294 din 25  decembrie 2008 cu privire la Procuratură. 

Astfel, a fost elaborat un proiect de modificare şi completare 

a Legii cu privire la Procuratură. 

Acțiune  

realizată 

parțial 

pentru 

perioada 

de 

raportare  

- - Proiectele 

de 

modificare 

şi 

completare 

a Legii cu 

privire la 

Procuratură 

(PG și MJ) 

 

Act. 2.2.3. punct. 4 

Sporirea 

transparenţei 

mecanismelor şi 

organelor de 

autoadministrare din 

cadrul procuraturii 

1. Proiect de 

modificare a 

cadrului 

normativ, 

elaborat şi 

adoptat; 

2.Regulamen- 

tele Consiliului 

Superior al 

Procurorilor 

adoptate; 

3. Informațiile 

privind 

activitatea 

organelor 

procuraturii 

publicate și 

actualizate. 

Pe 

parcursul 

anilor 

2012-2014 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor,  

Procuratura 

Generală 

Au fost prezentate propuneri la proiectul de lege pentru                                                                                                             

modificarea şi completarea                                                                                                                   

Legii cu privire la Procuratură; 

 

Au fost adoptate:  

- Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor; 

- Regulamentul Colegiului de calificare; 

- Regulamentul cu privire la activitatea Colegiului disciplinar 

şi răspunderea disciplinară a procurorilor. 

Informaţiile privind activitatea CSP și a organelor 

procuraturii sînt publicate şi actualizate periodic pe site-ul  

http://www.procuratura.md; 

 

Prin Ordinul Procurorului General (nr. 48/09 din 17 iulie 

2012) a fost creat și aprobat Grupul de lucru pentru realizarea 

acțiunii date. 

 

 

Acțiune  

realizată  

pentru 

perioada 

de 

raportare  

 

 

Nu a fost solicitată 

asistență 

- - Extras din 

proiectul de 

lege pentru                                                                                                             

modificarea 

şi 

completare

a                                                                                                                   

Legii cu 

privire la 

Procuratură

; 

 

Regulamen

tul 

Consiliului 

Superior al 

Procurorilo

r; 

-

Regulamen

http://www.procuratura.md/
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tul 

Colegiului 

de 

calificare; 

- 

Regulamen

tul cu 

privire la 

activitatea 

Colegiului 

disciplinar 

şi 

răspundere

a 

disciplinară 

a 

procurorilo

r; 

- 

Informaţiile 

privind 

activitatea 

CSP și a 

organelor 

procuraturii 

publicate şi 

actualizate 

periodic pe 

site-ul   

http://www

.procuratur

a.md; 

- Ordinul 

Procurorulu

i General 

nr. 48/09 

din 17 iulie 

2012 cu 

privire la 

crearea 

grupurilor 

de lucru și 

aprobarea 

componenț

ei acestora; 

 

Act. 2.2.4. punct. 1 

Elaborarea 

proiectului  

de modificare a Legii  

Proiect de lege 

elaborat şi remis 

spre examinare 

Guvernului 

Trimestrul 

IV 2011 

 

 

Ministerul 

Justiţiei, 

Procuratura 

Generală, 

Proiectul Codului de procedură civilă pentru a limita, care 

vizează inclusiv limitarea participării procurorului  

la judecarea cauzelor nepenale a fost elaborat şi remis 

Guvernului spre examinare prin scrisoarea nr. 03/8982 din 8 

Acțiune  

realizată 

- - - Legea 

Parlamentu

lui RM 

pentru 

http://www.procuratura.md/
http://www.procuratura.md/
http://www.procuratura.md/
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nr. 294-XVI din 25 

decembrie 2008 cu 

privire la 

Procuratură,  

a Codului de 

procedură civilă nr. 

225-XV din  

30 mai 2003, a  Legii 

nr. 793-XIV din  

10 februarie 2000 

privind contenciosul 

administrativ etc., 

pentru a limita 

participarea 

procurorului  

la judecarea cauzelor 

nepenale 

 

 Ministerul 

Afacerilor 

Interne,  

Serviciul 

Vamal, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

noiembrie 2011. Acesta a fost adoptat de Parlament la data de 

5 iulie curent. 

modificarea 

și 

completare

a Codului 

de 

procedură 

civilă al 

RM, nr. 

155 din 05 

iulie 2012; 

- Proiectul 

de 

modificare 

și 

completare 

a Codului 

de 

procedură 

civilă 

Act. 2.2.8. punct. 1 

Efectuarea studiului 

privind 

demilitarizarea 

instituției 

procuraturii și 

oportunitatea de a 

acorda procurorilor 

statutul de magistrat  

 

Studiu efectuat 

și recomandări 

formulate 

 

Trimestrul 

II 2012 

 

Ministerul 

Justiţiei, 

Procuratura 

Generală 

Procuratura Generală a studiat legislația mai multor țări în 

acest domeniu. A fost selectată și analizată practica 

internațională ce ține de statutul de magistrat al procurorilor, 

mandatul Procurorului General, purtarea uniformei, atribuțiile 

procuraturii, etc. 

 

Această problemă urmează a fi abordată și în contextul 

modificării Constituției.  

 

 

Acțiune  

realizată 

- Propunere de extindere a 

termenului până în 

septembrie 2012. 

 

Termenul ”demilitarizare 

” nu a fost corect utilizat 

în Strategie.  

 

 

Informația 

prezentată 

de 

Procuratura 

Generală  

Act. 2.2.8. punct. 2  

Elaborarea 

proiectului  

de   modificare a 

Legii  

nr. 294-XVI din  

25 decembrie 2008 

cu privire la 

Procuratură, a 

Codului de 

procedură penală nr. 

122-XV din  

14 martie 2003 etc.  

în vederea 

demilitarizării 

instituției 

procuraturii 

 

Proiect de lege 

elaborat şi remis 

spre examinare 

Guvernului 

Trimestrul 

I 2013  
Ministerul 

Justiţiei, 

Procuratura 

Generală 

- Acțiune  

nerealizată 

pentru 

perioada 

de 

raportare  

- Proiectul va fi elaborat în 

urma executării acţiunii 

2.2.8.(1) 

- 
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Act. 2.2.9. 

Elaborarea 

proiectului  

de modificare a 

Codului de 

procedură penală  nr. 

122-XV din 14 martie 

2003 şi a Legii nr. 

294-XVI  

din 25 decembrie 

2008  

cu privire la 

Procuratură în 

vederea asigurării 

independen-ţei 

interne a tuturor 

procurorilor 

 

1. Grup de lucru 

creat;  

2. Analiza 

legislaţiei 

efectuată şi 

recomandările 

formulate; 

3. Proiect de 

lege elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului. 

 

 

 

 

Trimestrul 

III 2012 
Ministerul 

Justiţiei, 

Procuratura 

Generală 

Subiectul a fost abordat şi reglementat în cadrul Legii 66 din 

05.04.2012 pentru modificarea şi completarea Codului de 

procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 

martie 2003. 

Acțiune 

realizată  

- - Legea 66 

din 

05.04.2012 

pentru 

modificarea 

şi 

completare

a Codului 

de 

procedură 

penală al 

Republicii 

Moldova 

nr. 122-XV 

din 14 

martie 

2003 

Act. 2.2.10. punct. 1  

Efectuarea studiului 

privind regulile de 

răspundere a 

procurorilor, inclusiv 

de răspundere 

disciplinară, şi 

eliminarea imunităţii 

generale a acestora 

 

Studiu efectuat 

şi recomandări 

formulate 

Trimestrul 

II 2013  
Procuratura 

Generală, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor, 

Ministerul 

Justiţiei 

Procuratura Generală are deja un proiect de studiu elaborat. 

La moment se lucrează la acest studiu împreună cu Institutul 

de Reforme Penale. Se vor face interviuri cu procurorii.  

 

Acțiune 

realizată 

parțial 

pentru 

perioada 

de 

raportare  

Ambasada  

SUA 

- *** 

Lipsește 

proiectul de 

studiu  

Direcţia strategică  2.3. Consolidarea capacităţilor profesionale individuale şi instituţionale de investigare a infracţiunilor 

 

Act. 2.3.2. punct.  1 

Elaborarea 

programelor de 

instruire a 

persoanelor 

implicate în 

activităţile de 

investigare şi 

urmărire penală 

 

Programe 

elaborate 

Trimestrul 

III 2012 
Institutul 

Naţional al 

Justiţiei, 

Institutul 

Naţional de 

Informaţii şi 

Securitate 

„Bogdan 

Întemeietorul 

Moldovei”, 

Academia 

„Ştefan cel 

Mare”, 

Serviciul 

Vamal, 

Centrul 

pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Economice şi 

Planul de formare continuă în anul 2013 prevede organizarea 

a 38 de seminare pe 5 tematici diferite pentru instruirea a 

1000 de judecători și procurori în domeniul investigării și 

urmăririi penale. 

 

Acțiune 

realizată  

- Dificultăți –  

1. Lipsa mijloacelor 

financiare necesare pentru 

elaborarea curriculelor. 

2. Lipsa spațiilor de 

studii. 

3. Neasigurarea cazării 

participanților 

4. Cadrul legal nu permite 

instruirea colaboratorilor: 

Institutului Naţional de 

Informaţii şi Securitate 

“Bogdan Întemeietorul 

Moldovei”, Academiei 

“Ştefan cel Mare”, 

Serviciului Vamal și 

Centrului pentru 

Combaterea Crimelor 

Economice şi Corupţiei 

 

Planul de 

formare 

continuă 

este 

publicat pe 

site-ul INJ. 

http://www

.inj.md/nod

e/18 

http://www.inj.md/node/18
http://www.inj.md/node/18
http://www.inj.md/node/18
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Corupţiei Recomandări 

 1. Urgentarea reparației 

capitale a sediului INJ. 

2. Închirierea spațiilor de 

studii. 

3. Alocarea mijloacelor 

financiare pentru 

organizarea seminarelor, 

inclusiv de mai multe 

zile. 

 

Act. 2.3.2. punct. 2  

Organizarea 

cursurilor de 

instruire a 

persoanelor 

implicate în 

activităţile de 

investigare şi 

urmărire penală 

1. Plan de 

instruire 

elaborat şi 

aprobat; 

2. Numărul de 

cursuri 

desfăşurate; 

3. Numărul de 

persoane 

instruite.  

Trimestrul 

IV 2016 
Institutul 

Naţional al 

Justiţiei, 

Institutul 

Naţional de 

Informaţii şi 

Securitate 

„Bogdan 

Întemeietorul 

Moldovei”, 

Academia 

„Ştefan cel 

Mare”, 

Serviciul 

Vamal, 

Centrul 

pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Economice şi  

Corupţiei 

 

Planul de formare continuă în anul 2013 prevede organizarea 

a 38 de seminare pe 5 tematici diferite pentru instruirea a 

1000 de judecători și procurori în domeniul investigării și 

urmăririi penale. 

 

Acțiune 

realizată 

pentru 

perioada 

de 

raportare 

- - Planul de 

formare 

continuă 

este 

publicat pe 

site-ul INJ. 

http://www

.inj.md/nod

e/18 

Act. 2.3.3. punct.  1 

Efectuarea unui 

studiu (prin prisma 

reglementărilor 

internaţionale şi a 

practicii altor state) 

privind: 

 a) oportunitatea 

instituirii sistemului 

mixt de expertiză 

judiciară, în special 

în domeniile în care 

statul deţine monopol 

(de exemplu, 

expertiza medico-

legală), şi 

identificarea 

Studiu efectuat 

și recomandări 

formulate 

 

Trimestrul 

III 2012 
Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Ministerul 

Sănătăţii,  

Centrul 

pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Economice şi 

Corupţiei, 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate 

A fost creat grupul de lucru care a efectuat studiul privind: 

- oportunitatea instituirii sistemului mixt de expertiză 

judiciară, în special în domeniile în care statul deţine 

monopol; 

- posibilităţile de reformare a sistemului centrelor de 

expertiză judiciară şi identificarea soluţiei optime pentru 

Republica Moldova; 

- identificarea soluţiilor pentru consolidarea sistemului actual 

de expertiză judiciară. 

 

Acțiune  

realizată 

- - Studiul 

efectuat în 

vederea 

reformării 

sistemului 

de 

expertiză 

judiciară 

http://www.inj.md/node/18
http://www.inj.md/node/18
http://www.inj.md/node/18
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soluţiilor de 

consolidare a 

sistemului actual de 

expertiză judiciară; 

b) posibilităţile de 

reformare a 

sistemului centrelor 

de expertiză judiciară 

şi identificarea 

soluţiei optime pentru 

Republica Moldova 

 

Act. 2.3.3. punct. 2  

Elaborarea 

proiectului noii legi 

privind expertiza 

judiciară, care să 

reglementeze 

condiţiile de obţinere 

a calității de expert 

judiciar; condiţiile de 

recunoaştere a 

calificării de expert 

judiciar în Republica 

Moldova pentru 

persoanele care au 

obţinut-o într-un 

alt stat; criteriile de  

admitere şi de 

examinare  

a candidaţilor la 

funcţia de expert 

judiciar şi elaborarea 

proiectului de 

modificare a unor 

acte normative 

 

Proiecte de legi 

elaborate şi 

remise spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul 

II 2013  
Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Ministerul 

Sănătăţii,  

Centrul 

pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Economice şi 

Corupţiei, 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate 

Centrul de Expertize Judiciare a lucrat asupra elaborării 

proiectului noii legi cu privire la expertiza judiciară. 

Actualmente este elaborat 50% din proiectul de lege , până în 

semestrul II al anului 2013 se preconizează a fi finalizat 

documentul și a se expedia Ministerului Justiției pentru 

coordonarea ulterioară. Ministerul Justiției estimează a 

trimite proiectul spre avizare în aprilie 2013 și a remite 

proiectul către Guvern în luna mai-iunie 2013.   

Acțiune 

realizată 

parțial 

pentru 

perioada 

de 

raportare  

- - *** 

Lipsește 

Proiectul 

de lege 

elaborat  

Direcţia strategică 2.4. Modernizarea sistemului de colectare a datelor statistice şi a celui de evaluare a performanţelor profesionale la nivel individual şi instituţional 

 

Act. 2.4.3. punct. 1 

Analiza sistemului 

indicatorilor de 

performanţă a 

organelor implicate 

în înfăptuirea justiţiei 

penale şi a 

colaboratorilor 

acestora 

Analiză 

efectuată și 

recomandări 

formulate 

Trimestrul 

II 2012 
Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Centrul 

pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Economice şi 

Corupţiei, 

Prin Ordinul Procurorului General (nr. 48/09 din 17 iulie 

2012) a fost creat și aprobat Grupul de lucru pentru realizarea 

acțiunii date. 

 

Procuratura Generală a elaborat Regulamentul cu privire la 

evaluarea performanțelor profesionale ale procurorilor, care a 

fost aprobat prin Hotărârea CSP nr. 12-211/12 din 

11.09.2012. 

 

Totodată, Procuratura Generală a expediat Ministrului 

Justiției Scrisoarea nr. 1-1d/12-4771 cu privire la acțiunea 

Acțiune  

realizată 

parțial  

 

 

- Analiza sistemului 

indicatorilor de 

performanță a organelor 

implicate în înfăptuirea 

justiției penale și a 

colaboratori-lor acestora 

și a studierii materialelor 

parvenite de la MAI, 

CCCEC, Serviciul 

Vamal, PG denotă faptul 

că nu toate instituțiile 

***Lipsesc 

- Hotărârea 

Consiliului 

Superior al 

Procurorilo

r nr. 12-

211/12 din 

11.09.2012 

- 

Regulamen

tul cu 
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Serviciul 

Vamal 

2.4.3 (1), informația care se referă la analiza  sistemului 

indicatorilor de performanță a organelor implicate în 

înfăptuirea justiției penale și a colaboratorilor acestora.   

responsabile pentru 

realizarea acestei acțiuni 

dispun de acte 

departamentale care 

reglemen-tează acest 

domeniu de activitate. 

 

Recomandare: Este 

necesar de prevăzut 

formarea unui grup de 

lucru care ar cuprinde 

reprezentanții PG, MAI, 

CCCEC, Serviciul 

Vamal, care urmează să 

elaboreze un concept cu 

privire la actele 

departamentale pentru 

aprobarea indicatorilor de 

performanță, instituirea și 

implementa-rea unui nou 

sistem unitar de indicatori 

de performanță pentru 

toate instituțiile implicate 

în procesul penal.  

       

privire la 

evaluarea 

performanț

elor 

profesional

e ale 

procurorilo

r 

- Scrisoarea 

Procuraturii 

Generale 

nr. 1-1d/12-

4771 

Act. 2.4.3. punct. 2  

Instituirea şi 

implementarea unui 

nou sistem unitar de 

indicatori de 

performanţă pentru 

toate instituţiile 

implicate în procesul 

penal 

 

Sistemul  unitar 

de indicatori 

instituit şi 

implementat 

Trimestrul 

IV 2014  
Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne,  

Centrul 

pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Economice şi 

Corupţiei, 

Serviciul 

Vamal 

De menționat că la nivel de Procuratură, Consiliul Superior al 

Procurorilor a aprobat prin Regulament indicatorii de 

performanță relevanți, fiind plasat și pe site-ul Procuraturii 

(Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-211/12 

din 11 septembrie 2012 pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la evaluarea performanţelor profesionale ale 

procurorilor –  

http://www.procuratura.md/file/2012-09-

11%20211%20Regulament.pdf).  

La moment se lucrează în vederea elaborării indicatorilor de 

performanță la nivelul fiecărei subdiviziuni. Sunt indicatori 

de performanță în domeniul exercitării urmăririi penale, 

conducerii urmăririi penale, contribuirii la înfăptuirea justiției 

și alți indicatori de performanță ce țin de alte domenii de 

activitate a procuraturii. 

Procuratura propune ca la nivelul fiecărei instituții implicate 

în procesul penal (Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul 

Vamal, Centrul Național Anticorupție) să se creeze la fel 

grupuri de lucru pentru stabilirea indicatorilor de performanță 

pentru ca acțiunea să nu fie supusă riscului de nerealizare. 

 

Acțiune 

realizată 

parțial 

pentru 

perioada 

de 

raportare  

- - Hotărârea 

Consiliului 

Superior al 

Procurorilo

r nr.12-

211/12 din 

11 

septembrie 

2012 

pentru 

aprobarea 

Regulamen

tului cu 

privire la 

evaluarea 

performanţ

elor 

profesional

e ale 

procurorilo

r 

http://www

.procuratur

a.md/file/2

012-09-

http://www.procuratura.md/file/2012-09-11%20211%20Regulament.pdf
http://www.procuratura.md/file/2012-09-11%20211%20Regulament.pdf
http://www.procuratura.md/file/2012-09-11%20211%20Regulament.pdf
http://www.procuratura.md/file/2012-09-11%20211%20Regulament.pdf
http://www.procuratura.md/file/2012-09-11%20211%20Regulament.pdf
http://www.procuratura.md/file/2012-09-11%20211%20Regulament.pdf
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11%20211

%20Regula

ment.pdf 
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3
 

PILONUL  III. ACCESUL LA JUSTIȚIE ȘI EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREȘTI  

 

                                                 
3 Raportul a fost aprobat în ședința Grupului de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului III al Strategiei de reformă a sectorului justiției din data de 4 februarie 2013 și reflectă situația 

implementării acțiunilor pînă la această dată. 

Numărul  domeniului 

de intervenție, 

numărul şi denumirea 

acţiunii, conform 

Planului de acţiuni 

Indicatorii de 

rezultat 

prevăzuţi de 

Planul de 

acțiuni 

Termenul 

prevăzut 

pentru 

realizarea 

acțiunii 

Instituția 

responsabilă 

conform 

Planului de 

acțiuni 

Măsurile întreprinse 

de către instituția responsabilă 

 

Nivelul de 

realizare 

al acțiunii 

 

Mijloacele 

financiare alocate 

(planificate); 

cheltuieli reale 

(efective) / mii lei; 

asistența 

recepționată 

în vederea 

realizării acțiunii  

 

Dificultăţi, 

riscuri, concluzii, 

recomandări 

 

Documente 

probatoare 

Direcția Strategică 3.1.  Fortificarea sistemului de acordare a asistenţei juridice garantate de stat 

Act. 3.1.1. punct. 1 
Elaborarea proiectului  

de  modificare a Legii  

nr. 198-XVI din 26 iulie 

2007 privind asistenţa 

juridică garantată de 

stat în vederea creării 

aparatului 

administrativ al 

Consiliului Naţional 

pentru Asistenţa 

Juridică Garantată de 

Stat şi a oficiilor 

teritoriale ale acestuia 

1. Grup de 

lucru creat 

2. Studiu 

efectuat şi 

recomandări 

formulate 

3. Proiect de 

lege elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

4. Schema de 

încadrare  a 

personalului 

aprobată 

5.Numărul de 

personal 

angajat 

Trimestrul II 

2012 

 

Ministerul 

Justiţiei 

Ministerul 

Finanţelor, 

Consiliul 

Naţional pentru 

Asistenţa 

Juridică 

Garantată de 

Stat 

Prin Ordinul Ministrului justiţiei nr. 417 

din 21 septembrie  2011 a  fost creat 

grupul de lucru  pentru modificarea şi 

completarea legislaţiei privind acordarea 

asistenţei juridice garantate de stat în 

cauzele non-penale.. Au fost introduse în 

textul Legii cu privire la asistenţa juridică 

garantată de stat reglementări privind 

activitatea directorului executiv şi a 

aparatului administrativ al Consiliului. 

Legea de modificare şi completare nr. 

112 publicată în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2012, nr.149-154, 

art.488, accesibilă pe: 

 http://lex.justice.md/md/344079/ 

Acţiune 

realizată   

Fundația SOROS 

Moldova. Proiectul 

urmează să aibă 

valoare totala de  

77 000  USD 

pentru o perioadă 

de 2 ani. 

Durata  

Proiectului: 

decembrie 2012 – 

decembrie 2014. 

 

Numărul de personal 

este concretizat. 

Toate cele 5 unităţi 

prevăzute  au fost 

deja selectate. 

 

-  OMJ  nr. 417 din 

21.09.2011 

- Studiu efectuat 

- Nota informativă la 

Proiectul legii.  

- Legea de modificare şi 

completare   nr. 112 

din 18.05.2012 

accesibilă pe: 

http://lex.justice.md/md

/344079/ 

- Hotărârea de Guvern 

nr. 1108 din 25.09.2006 

privind salarizarea 

personalului unor 

instituţii finanţate de la 

buget, accesibilă la:  

http://lex.justice.md/ind

ex.php?action=view&vi

ew=doc&lang=1&id=3

17372 

- OMJ nr. 404 din 

05.09.2012 

- Hotărârea CNAJGS 

nr. 9 din 02.08.2012 cu 

privire la aprobarea 

efectivului-limită al 

http://lex.justice.md/md/344079/
http://lex.justice.md/md/344079/
http://lex.justice.md/md/344079/
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=317372
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=317372
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=317372
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=317372
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aparatului administrativ 

- Hotărârea CNAJGS 

nr. 15 din 03.09.2012 

cu privire la aprobarea 

Regulamentului de 

activitate al aparatului 

administrativ al 

CNAJGS  

accesibilă la:  

http://lex.justice.md/ind

ex.php?action=view&vi

ew=doc&lang=1&id=3

45340  

-  Hotărârea CNAJGS 

nr.11 din 03.09.2012 cu 

privire la aprobarea 

conceptului proiectului 

fişei postului a statului 

de personal al 

aparatului administrativ 

al CNAJGS 

-  Hotărârea nr. 12 din 

03.09.2012 cu privire la 

numirea în funcţie de 

director executiv al 

CNAJGS. 

Hotărârile nominalizate 

pot fi accesate şi la 

adresa: 

http://www.cnajgs.md/r

o/cadrul-normativ.html  

 

Act. 3.1.1. punct. 2 

Efectuarea unui studiu 

privind necesităţile de 

personal în oficiile 

teritoriale ale 

Consiliului Naţional 

pentru Asistenţă 

Juridică Garantată de 

Stat şi ajustarea 

schemei de încadrare a 

personalului în funcţie 

de rezultatele  analizei 

în contextul lărgirii 

competenţei Consiliului 

 

 

1. Analiză 

efectuată şi 

recomandări 

formulate 

2. Schema de 

încadrare a 

personalului 

ajustată 

Trimestrul  II 

2013 
Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Finanţelor, 

Consiliul 

Naţional pentru 

Asistenţa 

Juridică 

Garantată de 

Stat 

- Acţiune  

nerealizată 

pentru 

perioada de 

raportare  

42,7 mii lei (alocat 

din buget pentru 

2013) 

 

Efectuarea unui 

studiu privind 

necesităţile de 

personal în OT va fi 

realizată după 

implementarea soft-

ului de evidenţă a 

datelor statistice. 

Acest soft va permite 

eficientizarea lucrului 

şi va diminua parţial 

necesitatea angajării 

unui număr de 

personal adiţional. 

Implementarea 

acţiunii este iniţiată 

în anul 2013. Pentru 

anul 2012 nu au fost 

- 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=345340%20
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=345340%20
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=345340%20
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=345340%20
http://www.cnajgs.md/ro/cadrul-normativ.html
http://www.cnajgs.md/ro/cadrul-normativ.html
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disponibile resurse 

financiare pentru 

efectuarea studiului. 

 

Act. 3.1.1. punct. 3 

Elaborarea proiectului 

de  modificare a unor 

acte legislative (Codul 

de procedură civilă, 

Legea privind asistenţa 

juridică garantată de 

stat, Codul 

contravenţional etc.) 

1. Grup de 

lucru creat 

2. Proiect de 

lege elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul  I 

2012  
Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Finanţelor, 

Consiliul 

Naţional pentru 

Asistenţa 

Juridică 

Garantată de 

Stat 

Prin Ordinul Ministrului justiţiei nr.  417 

din 21 septembrie 2011 a fost creat  

grupul de lucru pentru modificarea şi 

completarea legislaţiei privind acordarea 

asistenţei juridice garantate de stat în 

cauzele non-penale. 

Grupul de lucru a studiat legislaţia altor 

state în domeniu şi a elaborat  Proiectul 

de Lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative, care a 

fost remis Guvernului spre examinare 

prin scrisoarea nr. 03/10074 din 16 

decembrie 2011. Acest proiect a fost 

adoptat prin Legea nr. 112 din 18 mai 

2012. 

 

Acţiune 

realizată 

-  Legea de modificare  

nr. 112 din 18 mai 

2012 în Monitorul 

Oficial nr. 149 – 154 

din 20 iulie 2012. 

-  Ordinul Ministrului 

justiţiei nr.  417 din 21 

septembrie 2011 

-  Nota informativă la 

Proiectul legii 

-  Legea de modificare 

şi de completare nr. 112 

din 18 mai 2012 

accesibilă pe:  

http://lex.justice.md/md

/344079/ 

Act. 3.1.1. punct. 4  

Elaborarea 

mecanismului de 

recuperare a 

cheltuielilor pentru 

asistenţă juridică 

garantată de stat 

 

 

 

 

1. Grup de 

lucru creat  

2. Proiect de 

modificare a 

cadrului 

normativ 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

 

Trimestrul IV 

2012   
Ministerul 

Justiţiei,  

Consiliul 

Naţional pentru 

Asistenţa 

Juridică 

Garantată de 

Stat 

 

 

Prin OMJ nr. 541 din 10.12.2012 a fost 

creat grupul de lucru pentru elaborarea 

mecanismului de recuperare a 

cheltuielilor pentru asistenţă juridică 

garantată de stat. Prima şedinţă a 

grupului de lucru a avut loc la 

19.12.2012. 

 

Acţiune  

realizată 

parțial  

Fundaţia SOROS 

Moldova va acorda 

asistenţă financiară 

în valoare de 4000 

USD pentru 

angajarea a 2 

experţi şi 

organizarea unei 

mese rotunde.  

Resursele 

financiare sunt 

alocate pentru anul 

2013. 

Fiind un subiect 

complex care 

necesită o analiză 

suplimentară 

realizarea acţiunii 

este în întârziere. 

Se recomandă 

extinderea termenului 

de realizare. 

 

OMJ nr. 541 din 

10.12.2012 cu privire la 

crearea grupului de 

lucru pentru elaborarea 

mecanismului de 

recuperare a 

cheltuielilor pentru 

asistenţă juridică 

garantată de stat. 

Act. 3.1.1. punct. 5  

Elaborarea 

mecanismului de acces 

la bazele de date pentru 

verificarea veniturilor 

solicitanţilor de 

asistenţă juridică 

garantată de stat  

Proiect de lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

 

Trimestrul III  

2013  
Ministerul 

Justiţiei,  

Consiliul 

Naţional pentru 

Asistenţa 

Juridică 

Garantată de 

Stat, 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor,  

Pentru implementare este necesar 

accesul Oficiilor teritoriale ale CNAJGS 

la bazele de date (fiscale, cadastru, 

registru etc.) 

În acest context în luna aprilie 2012 

CNAJGS a remis solicitări de acordare a 

accesului la bazele de date pentru Oficiile 

teritoriale la următoarele instituţii:  

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Î.S. 

Cadastru,  Î.S CRIS Registru, Casa 

Naţională de Asigurări Sociale. 

Inspectoratul Fiscal şi Î.S. Cadastru au 

Acţiune ne-

realizată 

pentru 

perioada de 

raportare  

 Refuzul instituţiilor 

care deţin bazele de 

date de a acorda 

accesul Oficiilor 

teritoriale la 

informaţiile fiscale 

pentru a verifica 

veniturile 

solicitanţilor. 

 

Grupul sectorial 

pentru Pilonul III a 

Scrisoarea MJ nr. 

03/7511 din 13.09.2012 

s-a creat grupul de 

lucru. 

Scrisorile CNAJGS nr. 

21, 22, 23, 24 din 

25.04.2012. 

http://lex.justice.md/md/344079/
http://lex.justice.md/md/344079/
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Agenţia Relaţii 

Funciare şi 

Cadastru 

refuzat accesul la bazele de date ce le 

deţin. Î.S. CRIS Registru şi CNAS admit 

posibilitatea conectării la bazele de date, 

însă informaţia deţinută de aceştia este 

facultativă şi nu permite a verifica în 

întregime capacitatea de plată a 

solicitanţilor. Prin scrisoarea MJ nr. 

03/7511 din 13.09.2012 s-a creat grupul 

de lucru din reprezentanţi ai MTIC, IFPS, 

CNAS, Cadastru, CNAJGS.   

 

sugerat de a include 

reprezentantul CNAS 

în componența 

Grupului de lucru 

pentru elaborarea 

mecanismului 

respectiv, în vederea 

asigurării unei 

comunicări și 

colaborări eficiente.  

Act. 3.1.1. punct. 6 

Monitorizarea 

implementării normelor 

în domeniul asistenţei 

juridice garantate de 

stat şi, după caz, 

ajustarea cadrului 

normativ şi instituţional  

1. Monitorizare 

desfăşurată 

2. Raport de 

monitorizare 

întocmit şi 

difuzat 

 

 

Trimestrul IV  

2014 

 

Ministerul 

Justiţiei,  

Consiliul 

Naţional pentru 

Asistenţa 

Juridică 

Garantată de 

Stat,  

Uniunea 

Avocaţilor 

Raportul de monitorizare  

al Legii nr. 198-XVI din 26.07.2007 cu 

privire la asistenţa juridică garantată de 

stat a fost elaborat în conformitate cu 

Metodologia aprobată prin Hotărârea de 

Guvern nr. 1181 din 22.12.2010 privind 

monitorizarea procesului de 

implementare a legislaţiei şi a Hotărârii 

Guvernului nr.54 din 30.01.2012 cu 

privire la aprobarea listei actelor 

legislative şi normative care vor fi 

monitorizate de către organele centrale de 

specialitate ale administraţiei publice. 

Acţiune 

realizată 

pentru 

perioada de 

raportare  

- - - Raportul de 

monitorizare realizat 

pentru Semestrul II, 

2011 

- Raport de 

monitorizare realizat 

pentru Semestrul I, 

2012, accesibil pe: 

http://justice.gov.md/pa

geview.php?l=ro&idc=

220& 

 

Act. 3.1.2. punct. 1 

Revizuirea criteriilor de 

selectare a avocaţilor 

care acordă asistenţă 

juridică calificată 

garantată de stat şi 

asigurarea 

transparenţei 

procesului de selectare 

a avocaţilor 

 

1. Proiectul de 

modificare a 

Regulamentului 

cu privire la 

concursul de 

selectare a 

avocaţilor 

pentru 

acordarea  

asistenţei 

juridice 

calificate 

garantate de 

stat, elaborat şi 

aprobat 

 

Trimestrul IV 

2012 

 

Consiliul 

Naţional 

pentru 

Asistenţă 

Juridică 

Garantată de 

Stat, 

Uniunea 

Avocaţilor 

 

 

 

 

 

 

Implementarea acţiunii date a fost 

iniţiată. La 16 iulie 2012, CNAJGS a 

adoptat Hotărârea nr. 8 cu privire la 

formarea grupului de lucru pentru 

revizuirea criteriilor de selectare a 

avocaţilor care acordă asistenţă juridică 

garantată de stat. În cadrul şedinţei 

Grupului de lucru au fost revizuite 

criteriile de selectare. 

Acţiune  

parțial 

realizată  

Fundaţia SOROS 

Moldova va acorda 

asistenţă financiară 

în anul 2013 în 

valoare de 1500 

USD pentru 

angajarea unui 

expert şi 

organizarea unei 

mese rotunde. 

Au fost stabilite  

criteriile care trebuie 

să le întrunească 

avocatul pentru a fi 

eligibil de a acorda o 

astfel de asistenţă, 

urmează a fi 

definitivate şi 

coordonate cu UA 

din RM.  

Solicităm extinderea 

termenului de 

realizare pentru 

Trimestrul II, anul 

2013. 

 

Hotărârea CNAJGS nr. 

8 din 16.07.2012 

 accesibilă pe: 

http://www.cnajgs.md/r

o/cadrul-normativ.html  

Act. 3.1.2. punct. 6  

Elaborarea 

metodologiei de 

planificare a 

cheltuielilor pentru 

serviciile de asistenţă 

juridică garantată de 

stat 

 

 

Metodologie 

elaborată 

Trimestrul II 

2012  
Consiliul 

Naţional 

pentru 

Asistenţa 

Juridică 

Garantată de 

Stat, 

Ministerul 

Finanţelor, 

Uniunea 

Necesităţile de asistenţă juridică au fost 

estimate în baza datelor statistice 

disponibile. Sistemul de acordare a 

asistenţei juridice garantate de stat 

funcţionează în baza resurselor financiare 

alocate pe baza unor calcule estimative 

ale CNAJGS şi ale Ministerului Justiţiei. 

Costurile au fost estimate, estimările au 

fost incluse în propunerea de buget. 

Planificarea bugetară este reflectată în 

Acţiune 

realizată  

- O metodologie 

distinctă pentru 

sistemul de asistenţă 

juridică garantată de 

stat nu a fost 

elaborată, CNAJGS 

urmând procesul 

general de planificare 

bugetară. 

- 

http://www.cnajgs.md/ro/cadrul-normativ.html
http://www.cnajgs.md/ro/cadrul-normativ.html


 46 

 

 

 

 

 

 

 

Avocaţilor Cadrul bugetar de cheltuieli pe termen 

mediu 2013-2015. 

 

Act. 3.1.2. punct. 7 

Efectuarea unui studiu 

privind noile metode de 

acordare a asistenţei 

juridice calificate 

garantate de stat şi, în 

funcţie de rezultatele 

studiului, 

implementarea unui 

proiect pilot 

 

1. Studiu 

efectuat şi 

recomandări 

formulate 

2. După caz, 

proiectul pilot 

implementat 

Trimestrul II 

2013 
Consiliul 

Naţional 

pentru 

Asistenţa 

Juridică 

Garantată de 

Stat, 

Ministerul 

Justiţiei 

 

 

 

 

- Acțiune ne-

realizată 

pentru 

perioada de 

raportare 

172 mii lei (alocat 

din buget pentru 

2013) 

 

 

 

 

 

 

Studiul urmează a fi 

efectuat până la finele 

Trimestrului II, anul 

2013 

Implementarea 

acţiunii este iniţiată 

în anul 2013. Pentru 

anul 2012 nu au fost 

disponibile resurse 

financiare pentru 

efectuarea studiului. 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Act. 3.1.3. punct. 1 

Testarea sistemului de 

asistenţă juridică 

primară acordată de 

parajuriştii comunitari 

 

 

1. Testare 

desfăşurată 

2. Raport de 

evaluare 

întocmit, 

recomandări 

formulate 

Trimestrul IV 

2013 
Consiliul 

Naţional 

pentru 

Asistenţa 

Juridică 

Garantată de 

Stat,  

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei 

 

 

 

Testarea este în faza de desfăşurare. La 

acest moment  derulează al 2-lea proiect 

de testare. E vorba de 23 de parajurişti 

care operează în 23 de localităţi ale RM.  

Proiectul precedent s-a finalizat în  luna 

mai 2012 cu elaborarea şi lansarea unui 

Raport de evaluare detaliat despre cum 

trebuie să fie implementat mecanismul de 

asistenţă juridică primară prin 

intermediul implicării parajuriştilor.  

Pilotarea/testarea constă în elaborarea 

curriculei, pregătirii iniţiale, continue, 

oferirea de asistenţă juridică în 

comunităţile rurale pilotate, transferul de 

cazuri complicate juridic către OT ale 

CNAJGS şi avocaţii publici. 

Proiectul va continua în 2013 şi în 2014.  

 

Acţiune 

realizată 

pentru 

perioada de 

raportare 

Guvernul Suediei, 

Fundaţia SOROS 

Moldova, 

Programul pentru 

Drepturile Omului 

şi Buna Guvernare 

din cadrul 

Fundaţiilor pentru 

o societate 

deschisă, 

Budapesta 

(în  anul 2012, a 

alocat suma de  

aprox. 150.000 

USD) 

Activitatea 

parajuriştilor 

continuă 

Principalele concluzii 

ale unui proiect-pilot şi 

recomandări pentru 

extinderea reţelei de 

parajurişti în R. 

Moldova, accesibil pe: 

http://cnajgs.md/ro/info

rmatie-utila.html 

Ghid metodologic 

pentru parajurişti: 

accesibil pe:   
http://cnajgs.md/ro/info

rmatie-utila.html 

 

Direcţia strategică 3.2.  Consolidarea capacităţilor instituţionale şi dezvoltarea profesională a reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei (avocat, notar, mediator, executor judecătoresc, expert 

judiciar, administrator al procedurii de insolvabilitate, traducător/interpret). 

Act. 3.2.1. punct. 1  

Efectuarea unui studiu 

privind funcţionarea 

fiecăreia dintre 

profesiile conexe 

sistemului justiției 

 

 

 

1. Studii 

efectuate şi 

recomandări 

formulate 

2. Numărul de 

discuţii publice 

desfăşurate 

Trimestrul II 

2013 
Ministerul 

Justiţiei,  

organele de 

autoadministrare 

ale profesiilor 

conexe 

sistemului 

justiției 

 

Pentru realizarea acestui Studiu a fost 

solicitat suportul din partea Ambasadei 

SUA. În acest sens Ambasada SUA a 

organizat 3 concursuri de grant - uri 

pentru societatea civilă cu scopul de a 

identifica  potențiale ong-uri care să aibă 

în Termenii de referință a grant-ului 

realizarea Studiului respectiv. Termenul 

limită pentru aplicare a fost 30 noiembrie 

Acţiune ne-

realizată 

pentru 

perioada de 

raportare                                                    

Ambasada SUA În 2012 nu a fost 

identificat încă un 

potențial ong care să 

realizeze acest 

Studiu. 

Anunțul cu privire la 

concursul de Grant-uri 

al Ambasadei SUA.  

http://www.soros.md/files/publications/documents/Principalele%20concluzii%20ale%20unui%20proiect-pilot.pdf
http://www.soros.md/files/publications/documents/Principalele%20concluzii%20ale%20unui%20proiect-pilot.pdf
http://www.soros.md/files/publications/documents/Principalele%20concluzii%20ale%20unui%20proiect-pilot.pdf
http://www.soros.md/files/publications/documents/Principalele%20concluzii%20ale%20unui%20proiect-pilot.pdf
http://www.soros.md/files/publications/documents/Principalele%20concluzii%20ale%20unui%20proiect-pilot.pdf
http://www.soros.md/files/publications/documents/Principalele%20concluzii%20ale%20unui%20proiect-pilot.pdf
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2012, Ministerul Justiției este în așteptare 

de rezultate privind ong-ul desemnat.  

Act.3.2.1. punct. 2  

Elaborarea proiectului 

de modificare a Legii  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nr. 113 din 17 iunie 

2010 privind executorii 

judecătorești și a 

Codului de executare  

nr. 443-XV din 24 

decembrie 2004   

 

Proiect de lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul IV 

2012  
Ministerul 

Justiţiei,  

Uniunea 

Naţională a 

Executorilor 

Judecătoreşti 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acţiune ne-

realizată 

 

 

 

 

- - - 

Act. 3.2.1 punct. 4  

Elaborarea unei noi 

legi cu privire la 

notariat  

 

 

1. Grup de 

lucru creat 

2. Proiect de 

lege elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul IV 

2012  
Ministerul 

Justiţiei 

 

În trimestrul III al anului 2011 în data de 

15 iulie prin Ordinul Ministrului justiției 

nr. 298 a fost creat grupul de lucru pentru 

elaborarea noilor reglementări privind 

reformarea notariatului.  În componența 

grupului de lucru au fost incluși 3 notari 

publici, reprezentanți ai asociațiilor 

obștești a notarilor și 2 persoane din 

partea societății civile.  

S-a decis de a elabora un set din 3 

proiecte de legi : 

- Proiectul de lege cu privire la 

organizarea activității notarului, 

- Proiectul de lege cu privire la procedura 

notarială, 

- Proiectul de lege cu privire la taxele 

notariale.  

În perioada 15-17 noiembrie 2012, s-a 

desfășurat atelierul de lucru pentru 

elaborarea proiectului legii cu privire la 

notariat. În cadrul ședinței Grupului de 

lucru pentru Pilonul III din data de 10 

decembrie 2012 s-a discutat doar despre 

conceptul primului proiect de lege 

propus. Astfel, s-a decis ca să se 

considere acțiune parțial realizată.  

 

 

Acțiune 

realizară 

parțial   

În perioada  

24-29 iulie 

Fundația Germană 

pentru Cooperare  

Juridică 

Internațională a 

organizat o vizită 

de studiu în 

Germania, Berlin 

pe tema dreptului 

notarial.  

Lipsa de comunicare 

și conlucrare între 

Ministerul Justiției și 

comunitatea notarilor 

în vederea realizării 

acestei acțiuni 

 

-  Ordinul Ministrului 

justiției nr. 298 din 15 

iulie 2011.  

- Proiectul de lege cu 

privire la organizarea 

activității notarului 

(prezentat în cadrul 

ședinței Grupului de 

lucru pentru Pilonul III 

din data de 10 

decembrie, 2012). 

- Nota informativă la 

proiectul de lege.  



 48 

 

 

Act. 3.2.2. punct. 1  

Elaborarea 

standardelor de calitate 

pentru actele/acţiunile 

reprezentanţilor 

fiecărei profesii conexe 

sistemului justiţiei 

 

 

1. Grupuri de 

lucru create 

2. Standarde 

elaborate şi 

aprobate 

Trimestrul IV 

2013 

Organele de 

autoadministrare 

ale profesiilor 

conexe 

sistemului 

justiției, 

Ministerul 

Justiţiei 

- Acțiune 

nerealizată 

pentru 

perioada de 

raportare  

- - - 

Act. 3.2.3. punct.1  

Efectuarea unui studiu 

privind mecanismele de 

stabilire a tarifelor 

pentru serviciile 

prestate de 

reprezentanţii fiecărei 

profesii conexe 

sistemului justiţiei 

 

Studiu efectuat 

şi recomandări 

formulate 

Trimestrul III 

2013  
Ministerul 

Justiţiei,  

organele de 

autoadministrare 

ale profesiilor 

conexe 

sistemului 

justiție 

- Acțiune 

nerealizată 

pentru 

perioada de 

raportare 

- - - 

Act. 3.2.5. punct. 1  

Elaborarea curriculei 

pentru instruirea 

iniţială şi a planului de 

învățământ pentru 

instruirea continuă a 

reprezentanţilor 

profesiilor conexe 

sistemului justiţiei 

 

Curricula şi 

planul de 

învățământ 

elaborate  

Trimestrul II 

2013  
Institutul 

Naţional al 

Justiţiei, 

organele de 

autoadministrare 

ale profesiilor 

conexe 

sistemului 

justiției 

La 26 decembrie a fost organizată prima 

ședință de lucru cu reprezentanții 

profesiilor conexe. La ședință s-a 

convenit ca fiecare instituție să prezinte 

tematicile de instruire, ulterior INJ va 

elabora planurile de învățămînt, va 

selecta formatorii prin concurs și se vor 

elabora curriculele. 

 

 

Acțiune ne-

realizată  

pentru 

perioada de 

raportare 

- - lipsa cadrului 

legislativ și normativ; 

- lipsa mijloacelor  

necesare pentru 

elaborarea 

curriculelor. 

Se recomandă,  

modificarea cadrului 

legislativ și normativ. 

- urgentarea 

reparației capitale a 

sediului INJ. 

- închirierea spațiilor 

de studii. 

- alocarea mijloacelor 

financiare pentru 

organizarea 

seminarelor, inclusiv 

de mai multe zile. 

 

- 

Act. 3.2.9. punct. 1 

Efectuarea unui studiu 

privind regimul fiscal, 

de asigurări sociale şi 

medicale existent al 

reprezentanţilor 

profesiilor conexe 

sistemului justiţiei  

 

Studiu efectuat 

şi recomandări 

formulate 

Trimestrul IV 

2012  
Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Finanţelor, 

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei, 

Pentru realizarea acestui Studiu a fost 

solicitat suportul din partea Ambasadei 

SUA. În acest sens Ambasada SUA a 

organizat 3 concursuri de grant - uri 

pentru societatea civilă cu scopul de a 

identifica  potențiale ong-uri care să aibă 

în Termenii de referință a grant-ului 

realizarea Studiului respectiv. Termenul 

limită pentru depunerea dosarelor 

Acțiune ne-

realizată  

Ambasada SUA  În 2012 nu a fost 

identificat încă un 

potențial ong care să 

realizeze acest 

Studiu. 

Anunțul cu privire la 

concursul de Grant-uri 

al Ambasadei SUA. 
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Ministerul 

Sănătăţii, 

organele de 

autoadministrare 

ale profesiilor 

conexe 

sistemului 

justiției 

 

candidaților a fost 30 noiembrie 2012. 

Ministerul Justiției este în așteptarea 

rezultatelor concursului respectiv.  

 

 

Direcţia strategică 3.3. Executarea efectivă a hotărârilor judecătoreşti 

 

Act. 3.3.1. punct. 1 

Monitorizarea 

impactului 

reglementărilor actuale 

în domeniul executării 

hotărârilor 

judecătoreşti, inclusiv a 

hotărârilor CEDO 

 

1. Monitorizare 

desfăşurată 

2. Raport de 

monitorizare 

întocmit şi 

difuzat 

Trimestrul  III 

2012  
Ministerul 

Justiţiei, 

Uniunea 

Naţională a 

Executorilor 

Judecătoreşti 

Având în vedere atribuţiile Comitetului 

de Miniştri a Consiliului Europei (CM-

DH), în calitate de unica autoritate de 

supraveghere în sfera executării 

hotărârilor CEDO, în conformitate cu art. 

46 din Convenţia Europeană pentru 

apărarea drepturilor omului şi a 

libertăţilor fundamentale. Astfel, pentru 

elaborarea studiului de monitorizare a 

impactului este necesar de a lua în 

consideraţie şi rezultatele Raporturilor 

anuale ale CM, inclusiv si pentru 

perioada vizată a anului trecut. 

Rapoartele anuale ale CM se prezintă 

mereu la începutul anului pentru perioada 

anului precedent şi care poate fi 

consultate pe pagina web a CM-DH 

(http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ex

ecution/Documents/Publications_en.asp)  

 

Pentru realizarea raportului privind 

executarea hotărârilor judecătoreşti 

naţionale, au fost solicitate de la UNEJ - 

Informația  cu  privire  la numărul  de 

hotărâri judecătorești  aflate la  executare 

precum și altă informație relevantă. 

 

Acțiune 

realizată 

parțial  

-  Este logic imposibilă 

monitorizarea 

procesului în termenii 

stabiliţi. Mai mult, 

monitorizarea 

impactului este un 

proces de lungă 

durată şi poate 

impune observarea 

unor efecte ale 

aplicării legislației şi 

a unor acţiuni cu 

termen lung. 

Respectiv, nu poate fi 

prezentat decât un 

raport preliminar şi 

doar după elaborarea 

raportului anual al 

CM-DH. În 

concluzie, 

monitorizarea este un 

proces continuu şi 

necesită timp 

suplimentar, iar 

elaborarea raportului 

trebuie să ţină cont de 

mai mulţi factori 

externi.  

În acest sens, se 

impune prelungirea 

termenelor de 

examinare şi realizare 

a acestor acţiuni. 

 

Informația cu privire la 

monitorizarea executării 

hotărârilor CEDO  

accesibilă pe pagina 

web: 

  

http://www.coe.int/t/dg

hl/monitoring/execution

/reports/pendingcases_F

R.asp?CaseTitleOrNum

ber=&StateCode=MDA

&SectionCode= 

 

Act. 3.3.1. punct. 2 

Elaborarea proiectului 

de modificare a 

cadrului normativ în 

Proiect de 

modificare a 

cadrului 

normativ, 

Trimestrul IV 

2012  
Ministerul 

Justiţiei, 

Uniunea 

Naţională a 

Au fost identificate unele modificări ce 

pot fi operate în Codul de executare, atât 

drept urmare a activităţii Colegiului 

disciplinar, precum şi propunerilor  

Acțiune ne- 

realizată  

- - - 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Documents/Publications_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Documents/Publications_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Documents/Publications_en.asp
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vederea înlăturării 

deficienţelor în 

domeniul executării 

hotărârilor 

judecătoreşti 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Executorilor 

Judecătoreşti 

 

 

 

prezentate de Uniunea Naţională a 

executorilor judecătoreşti.  Totuşi aceste  

amendamente sunt nesemnificative şi nu 

vor acoperi  integral executarea acestei 

acţiuni.  

Astfel, urmează a fi publicat pe site-ul 

ministerului justiţiei şi, respectiv 

mediatizat ulterior un anunţ privind 

lansarea iniţiativei de modificare a 

Codului de executare în vederea 

înlăturării deficienţelor  executării 

hotărârilor judecătoreşti 

 

Act. 3.3.1. punct. 3 

Elaborarea 

regulamentului privind 

executarea hotărârilor 

Curţii Europene pentru 

Drepturile Omului 

 

 

  

 

Proiect de 

regulament, 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului  

 

Trimestrul IV 

2012 
Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Finanţelor, 

Uniunea 

Naţională a 

Executorilor 

Judecătoreşti 

Elaborarea unui eventual regulament de 

executare trebuie să ia în consideraţie 

reformele întregului sistem de executare a 

hotărârilor CEDO, sistem care este supus 

actualmente procesului de reformare de 

către CM, în contextul declaraţiilor de la 

Interlaken, Izmir şi în special, reforma de 

la Brighton. Având în vederea că acum, 

în cadrul implementării in integrum a 

reformei sectorului justiţiei în general, şi 

în mod special urmare a modificărilor 

legislative a codurilor de procedură civilă 

şi penală, s-a schimbat rolul si atribuţiile 

autorităţilor şi a Agentului 

Guvernamental în ce priveşte executarea 

hotărârilor CEDO. În consecinţă, 

elaborarea regulamentului trebuie să fie 

realizată în conformitate cu noile 

modificări legislative şi ţinând cont de 

reformele căruia este supus actualmente 

CM şi mecanismul executării la nivel 

european. Prin urmare, un regulament va 

fi elaborat odată cu modificarea şi 

adoptarea altor legi relevante. 

Cu alte cuvinte, regulamentul este un 

cadru legislativ secundar care nu poate fi 

elaborat fără amendarea cadrului 

normativ primar (legi si alte hotărâri de 

Guvern relevante).  

 

Acțiune ne-

realizată 

- Elaborarea 

regulamentului este 

în proces de lucru şi 

necesită timp 

suplimentar. 

 

- 

Act. 3.3.2. punct. 1 

Efectuarea unui studiu 

privind activitatea  

Comisiei de licenţiere şi 

a Colegiului disciplinar 

în vederea identificării 

modalităţilor de 

Studiu efectuat 

şi recomandări 

formulate 

 

Trimestrul II 

2012 

 

Ministerul 

Justiţiei, 

Uniunea 

Naţională a 

Executorilor 

Judecătoreşti 

Conform  Legii nr.5 din  15.01.12  pentru 

modificarea unor acte legislative,  Legea  

nr.113  din  17.06.10   privind executorii 

judecătorești  a fost  modificată  prin  

care  Colegiul  disciplinar a fost  

constituit pe lângă  Ministerul  Justiției, 

care  are drept scop examinarea  cazurilor 

Acțiune 

realizată 

parțial  

- Conform 

informațiilor 

prelucrate au fost 

elaborate 

amendamente la 

Legea cu privire la 

executorii 

- 



 51 

consolidare 

instituţională şi 

funcţională a acestor 

instituții 

 

 

privind tragerea la răspunderea 

disciplinară a executorului judecătoresc. 

De asemenea a fost  modificată  și  

componența  colegiului. Prin  Ordinul 

Ministrului justiției nr. 201 din  27.04. 

2012   au  fost  desemnați membrii 

colegiului  precum  și  supleanții 

acestora. Conform  Ordinului  nr.189 din 

19.04.12 a fost modificat și completat  

Regulamentul  de activitate a Colegiului 

disciplinar al executorilor judecătorești,  

aprobat prin Ordinul Ministrului  justiției 

nr.75 din 09.03.2011. Au  fost desfășurate  

3 ședințe de lucru ale  colegiului: 2  

ședințe cu  caracter  organizatoric și 1 

ședință  privind examinarea  cazurilor 

privind tragerea la răspundere 

disciplinară. 

 

judecătorești.  

Act. 3.3.2. punct. 2 

Elaborarea proiectului 

de modificare a 

cadrului normativ în 

vederea consolidării 

instituţionale şi 

funcţionale a Comisiei 

de licenţiere şi a 

Colegiului disciplinar 

 

Proiect de 

modificare a 

cadrului 

normativ, 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului  

Trimestrul IV 

2012  
Ministerul 

Justiţiei, 

Uniunea 

Naţională a 

Executorilor 

Judecătoreşti 

Prin Legea nr. 5 din 15 ianuarie 2012 au 

fost operate unele modificări în vederea 

consolidării instituţionale a Colegiului 

disciplinar al executorilor judecătoreşti, 

acesta fiind transferat din subordinea 

Uniunii Naţionale a  Executorilor 

Judecătoreşti în subordinea Ministerului 

Justiţiei 

 

Pentru îmbunătăţirea activităţii 

Colegiului disciplinar, a fost elaborat un 

proiect de Lege pentru modificarea Legii 

cu privire la executorii judecătoreşti care 

urmează a fi remis spre avizare.   

 

Propunerile privind consolidarea 

instituţională a Comisiei de Licenţiere 

urmează a fi incluse în proiectul de Lege 

menţionat mai sus. 

 

Acțiune 

realizată 

parțial 

- - Legea nr. 5 din 15 

ianuarie 2012 

Act. 3.3.3. punct. 1 

Efectuarea unui studiu 

în vederea stabilirii 

deficienţelor în sistemul 

de management al 

informaţiei şi de  

comunicare, care au 

impact asupra 

executării hotărârilor 

judecătoreşti 

 

Studiu efectuat 

şi recomandări 

formulate 

 

Trimestrul III 

2012 
Uniunea 

Naţională a 

Executorilor 

Judecătoreşti, 

Ministerul 

Justiţiei  

UNEJ a identificat o bună parte din 

problemele cu care se confruntă 

executorii judecătorești în schimbul de 

informații cu instituții financiare, 

autorități publice, centrale, deținători și 

solicitanți de informație. Au fost 

organizate 2 ședințe cu Ministerul 

Finanțelor și instituțiile subordonate 

acestuia, dar care nu s-au soldat cu 

succes. La fel, a fost solicitată 

Ministerului Justiției conformarea 

Acțiune 

realizată  

- - reticența unor 

deținători de 

informații la 

eliberarea acesteia 

către executorii 

judecătorești. 

- în lipsa clarității 

asupra existenței 

asistenței financiare 

pentru implementarea 

acțiunii, UNEJ  nu 

- 
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existenței asistenței financiare întru 

realizarea acțiunii date.  

 

Activitatea a demarat prin organizarea de 

ședințe în vederea stabilirii condițiilor 

tehnice de accesare a informațiilor 

reglementate prin acorduri încheiate între 

Uniunea Națională a Executorilor 

Judecătorești și deținătorii de informații.  

UNEJ  a asigurat accesul executorilor 

judecătorești la baza de date deținută de 

ÎS”Cadastru”, Direcția Poliție Rutieră a 

MAI, ÎS”Registru”, Casa Națională de 

Asigurări în Medicină, cît și la SIC 

”Acces”WEB, inclusiv la informațiile 

generate de Serviciul de Grăniceri 

(Poliția de Frontieră) 

 

În acest context, s-a convenit să fie 

instituit un mecanism electronic de 

evidență a interdicțiilor aplicate de către 

executorii judecătorești, la care ar avea 

acces autoritățile publice interesate, și 

urmează să fie precedat de o analiză a 

oportunității, inclusiv sub aspectul cost-

beneficiu, iar în eventualitatea unei 

concluzii favorabile creării, ar putea fi 

propusă pentru realizare în contextul 

planurilor de activitate,  inclusiv 

programelor e-guvernare.   

 

poate forma grupul 

de lucru ce va 

realizare studiul. 

Astfel, în lipsa 

asistenței și efectuării 

studiului doar de 

către UNEJ și MJ, 

există riscul 

efectuării unui studiu 

părtinitor, având la 

bază doar viziunea și 

problematica 

identificată de către 

executorii 

judecătorești, nu și de 

deținătorii și 

beneficiarii de 

informații.  

 

Se recomandă, 

clarificarea cât mai 

promptă a problemei 

existenței finanțării 

acțiunii. 

 

Act. 3.3.3. punct. 2 

Elaborarea proiectului 

de modificare a 

cadrului normativ în 

vederea înlăturării 

deficienţelor  din 

sistemul de 

management al 

informaţiei şi de  

comunicare, inclusiv în 

ceea ce privește  

accesul la bazele  

de date 

 

Proiect de 

modificare a 

cadrului 

normativ, 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul IV 

2012  
Ministerul 

Justiţiei, 

Uniunea 

Naţională a 

Executorilor 

Judecătoreşti, 

autorităţile care 

gestionează 

bazele de date 

- Acțiune ne-

realizată  

- - - 

Act. 3.3.4. punct. 1 

Organizarea şi 

desfăşurarea cursurilor 

de instruire a 

judecătorilor şi 

1. Numărul de 

cursuri 

desfăşurate 

2. Numărul de 

persoane 

Trimestrul I 

2012 – continuă 

până în 2016 

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei, 

Ministerul 

Justiţiei, 

La data de 15 decembrie 2011 s-a 

desfășurat I seminar cu genericul ” 

Interpretarea și aplicarea Legii nr. 87 din 

21.04.2011 privind repararea de către stat 

a prejudiciului cauzat prin încălcarea 

Acțiune  

realizată  

pentru 

perioada de 

raportare 

CSM 

Consiliul Europei  

- lipsa spațiilor de 

studiu  

Riscuri : 

- nealocarea 

mijloacelor 

Actele probatoare sunt 

păstrate la INJ.  
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executorilor 

judecătoreşti privind 

noul mecanism de 

reparare a prejudiciului 

cauzat prin încălcarea 

dreptului la judecarea 

în termen rezonabil a 

cauzei sau a dreptului 

la executarea în termen 

rezonabil a hotărârii 

judecătoreşti 

 

instruite Ministerul 

Finanţelor, 

Uniunea 

Naţională a 

Executorilor 

Judecătoreşti 

 

dreptului la judecarea în termen rezonabil 

a cauzei sau a dreptului la executarea în 

termen rezonabil a hotărârii 

judecătorești” la care au fost instruiți 52 

de judecători și procurori.  

În perioadele 27-28 martie și 14-15 iunie 

s-au desfășurat  2 seminare cu genericul ” 

Eficacitatea remediilor naționale în 

privința duratei procedurilor judiciare și 

de executare” la care au participat 78 de 

persoane (judecători, procurori, executori 

judecătorești, reprezentanți ai MJ și MF). 

La 13,14, 18 iunie au fost instruiți 149 de 

executori judecătorești privind ” 

Procedura de executare – aspecte de  

drept comparat.  Respectarea termenului 

rezonabil la executarea hotărârilor 

judecătorești”.  

Pentru luna noiembrie este preconizat un 

seminar cu genericul ” Respectarea 

termenilor rezonabili la examinarea 

cauzelor civile și penale” pentru 22 de 

judecători  și procurori.  

 

 financiare 

preconizate în 

bugetul pentru 

implementarea SRSJ. 

 

Propuneri: 

- urgentarea 

reparației capitale a 

sediilor INJ 

- închirierea spațiilor 

de studiu 

- alocarea mijloacelor 

financiare pentru 

organizarea 

seminarelor, inclusiv 

de mai multe zile.  

Act. 3.3.5. punct. 1 

Efectuarea unui studiu 

referitor la eficienţa 

mecanismului existent 

de recunoaştere şi 

executare a hotărârilor 

emise de instanţele 

judecătoreşti străine 

 

 

 

 

 

Studiu efectuat  

şi recomandări 

formulate 

Trimestrul III 

2012 
Ministerul 

Justiţiei, 

Uniunea 

Naţională a 

Executorilor 

Judecătoreşti, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

A fost solicitată informația de la UNEJ 

cu  privire  la numărul  de hotărâri 

judecătorești  emise de instanțele 

judecătorești  străine  recunoscute pe  

teritoriul  Republicii Moldova  și aflate   

spre  executare,  durata de executare 

acestora, precum  și informația privind  la 

dificultățile întâlnite  în procedura de 

executare  a  executorilor judecătorești. 

 

 

 

Acțiune 

realizată 

parțial 

- La necesitate vor fi 

înaintate propuneri  

de modificare a 

legislației în  

domeniu 

- 

Act. 3.3.5. punct. 2  

Elaborarea proiectului 

de modificare a 

cadrului legislativ 

privind mecanismul de 

recunoaştere şi 

executare a hotărârilor 

emise de instanţele 

judecătoreşti străine 

 

 

Proiect de lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul I 

2013 

Ministerul 

Justiţiei, 

Uniunea 

Naţională a 

Executorilor 

Judecătoreşti, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

A fost elaborat proiectul de modificare şi 

completarea a unor acte legislative  care 

vizează, inclusiv, perfecţionarea 

mecanismului de executare a hotărârilor 

judecătoreşti. Proiectul a fost adoptat prin 

Legea nr. 37 din 7 martie 2012 pentru 

modificarea şi completarea unor acte 

legislative. În vederea perfecţionării 

mecanismului de recunoaştere a 

hotărârilor judecătoreşti străine a fost 

elaborat un proiect de lege pentru 

modificarea şi completarea unor acte 

legislative, care a fost adoptat prin Legea 

Acţiune 

realizată 

- - -  Legea nr. 37 din 7 

martie 2012 pentru 

modificarea şi 

completarea unor acte 

legislative. 

-   Legea nr. 5 din 15 

ianuarie 2012 pentru 

modificarea şi 

completarea unor acte 

legislative.  
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PILONUL IV.  INTEGRITATEA ACTORILOR SECTORULUI JUSTIȚIEI  
 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Raportul a fost aprobat în ședința Grupului de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului IV al Strategiei de reformă a sectorului justiției din data de 12 februarie 2013 și reflectă situația 

implementării acțiunilor pînă la această dată. 

nr. 5 din 15 ianuarie 2012. 

 

Numărul 

domeniului de 

intervenție, 

numărul şi 

denumirea 

acţiunii, 

conform 

Planului de 

acţiuni 

Indicatorii de 

rezultat 

din Planul 

de acțiuni 

Termenul 

prevăzut 

pentru 

implementare

a 

acțiunii 

Instituția 

responsabil

ă conform 

Planului de 

acțiuni 

 

 

 

Măsurile întreprinse (descriere succintă, concisă, 

unitară) 

 

Nivelul de 

implementa

re 

a acțiunii 

Mijloacele financiare 

alocate (planificate); 

Cheluieli reale 

(efective) / mii lei; 

Asistența recepționată 

în vederea realizătii 

acțiunii (în cazul în 

care a existat) 

Dificultăţi

, 

riscuri 

 

Concluzii, 

recomandăr

i 

Document

e 

probatoar

e 

 

Direcţia strategică 4.1. Lupta eficientă cu corupţia din sectorul justiţiei 

 

4.1.1. p. 1 -

Modificarea 

cadrului 

normativ în 

vederea 

simplificării 

modului de 

calculare a 

salariului şi 

reevaluării 

garanţiilor 

sociale ale 

actorilor din 

sectorul 

justiţiei 

Proiect de modificare 

a cadrului normativ, 

elaborat şi remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul IV, 

2011 –  

Trimestrul IV, 

2012 

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Finanţelor, 

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei 

Prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 392 din 24 august 

2012 a fost creat un grup de lucru pentru evaluarea şi 

intensificarea garanţiilor sociale ale judecătorilor. 

Grupul de lucru, constituit din reprezentanţi ai 

Ministerului Justiţiei, Ministerului Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, Ministerului Finanţelor a examinat 

propunerile parvenite din partea Preşedintelui Curţii 

Supreme de Justiţiei privind sporirea salariilor 

judecătorilor, a analizat standardele internaţionale ale 

politicii salariale pentru actorii din sectorul justiţiei şi 

a elaborat cadrul normativ în vederea simplificării 

modului de calculare a salariului, sporirii cuantumului 

acestuia şi reevaluării garanţiilor sociale ale 

judecătorilor. 

Proiectul în forma inițială a fost elaborat in perioada 

august -octombrie 2012 şi transmis în regim de lucru 

Realizată 

parțial 

Asistență pentru diferite 

componente ale 

procesului de 

elaborare/dezbateri 

publice/expertizare: 

EU/UNDP prin 

proiectele MIOPAC, 

EUHLPAM, Consiliul 

Europei, IRZ și 

Ambasada SUA în 

Chișinău 

Incapacitate

a bugetului 

de stat de a 

suporta 

ridicarea 

salariilor 

tuturor 

actorilor 

din sectorul 

justiției. 

Acțiunea va 

fi realizată 

complet, 

atunci cînd 

vor fi inițiate 

proiecte de 

ridicare a 

salariilor 

tuturor 

actorilor din 

sectorul 

justiției. 

Proiectul în 

versiune 

română și 

rusă poate fi 

găsit pe situl 

Parlamentulu

i: 

 

http://www.p

arlament.md/

ProcesulLegi

slativ/Proiect

edeactelegisl

ative/tabid/61

/LegislativId/

1514/Default.
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Preşedinţiei Republicii Moldova pentru perfecționare 

și promovare în continuare. Acest proiect a fost 

înregistrat în Parlament ca și inițiativă legislativă a 

Președintelui RM la data de 18.12.2012 cu nr. 3079. 

Însă nu există proiecte similare pentru alți actori ai 

sectorului justiției. 

aspx 

4.1.2. p. 1 - 

Elaborarea 

proiectului de 

lege  cu privire 

la Comisia 

Naţională de 

Integritate şi a 

proiectului de  

modificare a 

unor acte 

legislative care 

reglementează 

mecanismul de 

verificare a 

declaraţiilor cu 

privire la 

venituri şi 

proprietate și a 

declaraţiilor de 

interese 

personale,  

mecanismul de 

soluţionare a 

conflictelor de 

interese şi 

controlul 

respectării 

regimului de 

incompatibilită

ţi impus 

persoanelor cu 

funcţii de 

demnitate 

publică, 

judecătorilor, 

procurorilor, 

funcţionarilor 

publici şi 

persoanelor cu 

funcţii de 

conducere 

Proiecte de lege 

elaborate şi adoptate 

Trimestrul IV, 

2011 –  

Trimestrul I, 

2012 

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Finanţelor, 

Centrul 

pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Economice 

şi Corupţiei 

Proiectul de Lege cu privire la Comisia Naţională de 

Integritatea fost elaborat şi adoptat prin Legea nr. 180 

din 19 decembrie 2011. 

 

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea 

unor acte legislative, care reglementează mecanismul 

de verificare a declaraţiilor cu privire la venituri şi 

proprietate şi a declaraţiilor de interese personale, 

mecanismul de soluţionare a conflictelor de interese şi 

controlul respectării regimului de incompatibilităţi 

impus persoanelor cu funcţii de demnitate publică, 

judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi 

persoanelor cu funcţii de conducere a fost adoptat prin 

Legea nr. 181 din 19 decembrie 2011.  

 

 

Realizată Realizată de personalul 

angajat în limita 

bugetului anual aprobat 

pentru instituțiile 

publice relevante. 

- 

- 

1.  Legea 

nr. 180 din 

19 

decembrie 

2011 

2.  Legea 

nr. 181 din 

19 

decembrie 

2011 

4.1.2. p. 2 - 

Numirea  

membrilor 

Membrii numiţi şi 

personalul selectat 

Trimestrul I – 

III, 2012 
Parlamentu

l 

Comisia 

La data de 22 iunie 2012, prin Hotărîrea nr. 145, 

Parlamentul a aprobat componenţa nominală a CNI în 

număr de 5 membri. Ulterior, membrul-reprezentant al 

Realizată 

parțial 

Realizată de personalul 

angajat în limita 

bugetului anual aprobat 

Postul unui 

membru 

rămâne 
Acțiunile 

pentru 

1. Hotărîrea 

Parlamentulu

i nr. 145 din 
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Comisiei 

Naţionale de 

Integritate şi 

selectarea 

personalului 

acesteia 

Naţională de 

Integritate 

societății civile și-a dat demisia.  

La data de 16.01.2013 Comisia juridică, numiri şi 

imunităţi a anunţat un nou concurs pentru selectarea 

unui candidat din partea societăţii civile pentru a 

ocupa funcţia de membru al Comisiei Naţionale de 

Integritate, care se va desfăşura în perioada 17 – 30 

ianuarie 2013. 

La 12.12.2012 cu publicarea în Monitorul Oficial, CNI 

a demarat primul concurs pentru suplinirea funcţiilor 

publice de consultant şi consultant superior din cadrul 

celor trei direcţii. La concurs s-au  înscris 22  

candidaţi. La etapa examinării dosarelor au fost 

respinse 5 dintre acestea: 2 – pe motiv de studii 

necorespunzătoare, 2 – pe motiv de experienţă 

insuficientă în domeniu şi 1 – pe motiv de vîrstă. În 

ziua probei scrise s-au retras din concurs 3 candidaţi, 

după proba scrisă au fost eliminaţi din concurs încă 4 

candidaţi. La interviu au fost admişi 8 candidaţi. În 

rezultat au fost desemnaţi 3 învingători. 

În temeiul pct.46 al Regulamentului cu privire la 

ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 

11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor 

Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia 

publică şi statutul funcţionarului public,  Comisia de 

concurs a dispus prelungirea concursului pentru 

funcţiile de consultant din cele 3 direcţii ale CNI, prin 

modificarea datei-limită de depunere a dosarelor pînă 

la 15.02.2013   

pentru instituțiile 

publice relevante. 

vacant pînă 

în prezent, 

fapt care 

influențeaz

ă negativ 

activitatea 

CNI. 

Sunt 

vacante 10 

posturi din 

cadrul 

aparatului 

Comisiei. 

îndeplinirea 

completă a 

acțiunii sunt 

în derulare. 

22.06.2012; 

2.Anunțul 

privind 

prelungirea 

concursului 

de angajare a 

personalului. 

4.1.2. p. 3 - 

Desemnarea 

persoanelor 

responsabile de 

colectarea 

declaraţiilor cu 

privire la 

venituri şi 

proprietate şi a 

declaraţiilor de 

interese 

personale în 

cadrul 

autorităţilor 

publice 

centrale şi 

locale 

Numărul persoanelor 

desemnate 

responsabile de 

colectarea 

declaraţiilor cu 

privire la venituri şi 

proprietate şi  

a  declaraţiilor  

de interese  personale 

Trimestrul II-

III, 2012 
Autorităţile 

publice 

centrale şi 

locale   

În conformitate cu modificările legislative introduse 

prin Legea nr. 181 din 19.12.2011 în cadrul entităților 

în care activează persoane care au obligația depunerii 

declarațiilor au fost desemnate persoanele 

responsabile de colectarea și verificarea primară a 

acestora.  

CNI a raportat cu trimitere la sursa Raport de 

monitorizare a implementării SNA în 2012 

(http://cccec.md/strategy), că la data de 01.10.2012 

doar 19 autorități centrale au raportat despre 

desemnarea acestor persoane. 

CNI a raportat că a solicitat tuturor entităților 

prezentarea 

listelor actualizate privind persoanele desemnate 

responsabile de colectarea declaraţiilor cu privire la 

venituri şi proprietate şi a declaraţiilor de interese 

personale prin circulara nr.03/51 din 24.01.2013, 

termenul de prezentare fiind prelungit pînă la 

15.02.2013. Conform informației deținute de CNI la 

data de 12 februarie 2012 toate entitățile au desemnat 

persoane responsabile de declaraţiile cu privire la 

Realizată  Realizată de personalul 

angajat în limita 

bugetului anual aprobat 

pentru instituțiile 

publice relevante. 

Numărul 

foarte mare 

al 

entităților 

de la care s-

a solicitat 

informația;  

Întîrzierea 

cu care CNI 

a devenit 

funcțională. 

- 

Notă 

informativ

ă a CNI 
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venituri şi proprietate şi declaraţiile de interese 

personale, aceste date urmînd doar a fi sistematizate 

de CNI și prezentate grupului de lucru 

4.1.2. p. 4 - 

Crearea 

paginii web a 

Comisiei 

Naţionale de 

Integritate 

Pagina web creată şi 

funcţională 

Trimestrul II-

III, 2012 
Comisia 

Naţională 

de 

Integritate 

Comisia a inițiat la 21.12.12 procedura de creare a 

paginii web, prin angajarea ÎS Fiscservinfo. Au fost 

elaborate caietul de sarcini, cîteva modele de design al 

site-ului, iar pe 06.02.2013 pagina web a Comisiei 

www.cni.md a devenit accesibilă. 

Realizată  Realizată în limita 

bugetului prevăzut 

pentru 2013. 

Insuficiența 

mijloacelor 

financiare 

și 

imposibilita

tea 

gestionării 

și 

administrări

i de sine 

stătător a 

site-ului 

prezintă 

riscuri 

serioase în 

buna 

funcționare 

a acestuia și 

asigurarea 

protecției și 

securizării 

informațiilo

r. 

Un alt risc 

major legat 

de deficitul 

resurselor 

financiare 

vizează 

necrearea 

portalului de 

stocare on-

line a 

declaraţiilor 

(Notă: 

conform 

art.13 pct.1 

din legea 

1264/2002 

CNI are 

termen 30 

zile de la 

data primirii 

declaraţiilor 

pentru a le 

publica pe 

pagina 

Identificarea, 

în regim 

prioritar, a 

surselor 

financiare 

necesare 

procurării 

unui server, 

crearea 

bazelor de 

date on-line 

pentru 

publicarea 

declarațiilor 

și instruirea 

personalului 

în 

gestionarea 

acestora. 

Pagină 

accesibilă 

la 

www.cni.

md 

http://www.cni.md/
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web).   

4.1.2. p. 5 - 

Elaborarea şi 

aprobarea 

instrucţiunii 

privind modul 

de completare 

a declaraţiilor 

cu privire la 

venituri  şi 

proprietate  şi 

a declaraţiilor 

de interese 

personale 

 

 

 

Instrucţiune elaborată 

şi aprobată 

Trimestrul II-

III, 2012 
Comisia 

Naţională 

de 

Integritate 

 

A fost inițiată procedura de elaborare a Instrucțiunilor. 

Prin scr. Nr.03/43 din 15.01.2013 şi nr.03/48 din 

18.01.2013 CNI a remis proiectele instrucţiunilor spre 

avizare şi expertizare în adresa autorităţilor centrale şi 

societăţii civile. În data de 01.02.2013 au fost 

organizate dezbateri asupra proiectelor. La 07.02.2013 

instrucțiunile au fost aprobate. 

Realizată  Realizată de personalul 

angajat în limita 

bugetului anual aprobat 

pentru instituțiile 

publice relevante. 

- 

- 

Instrucțiun

ile 

aprobate 

de CNI. 

4.1.3. p. 1 - 

Elaborarea 

proiectului de 

modificare a 

cadrului 

normativ în 

vederea 

sancţionării 

mai severe a 

actelor de 

corupţie, 

inclusiv 

lipsirea celor 

condamnaţi 

pentru 

corupţie de 

dreptul  

de a beneficia 

de garanţiile 

sociale aferente 

funcţiilor 

deţinute 

Proiect de modificare 

a cadrului normativ, 

elaborat şi remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul I-IV, 

2012 
Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturi

i, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor

, 

Centrul 

pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Economice 

şi Corupţiei 

 

Întru executarea măsurilor prevăzute la domeniul de 

intervenţie specifică 4.1 a SRSJ, prin ordinul 

Ministrului Justiţiei nr. 418 din 13.09.2012 a fost 

constituit un grup de lucru pentru elaborarea 

modificărilor la legislaţie în vederea implementării 

măsurilor anticorupţie, inclusiv în vederea sancţionării 

mai severe a actelor de corupţie şi lipsirea celor 

condamnaţi pentru corupţie de dreptul de a beneficia 

de garanţiile sociale aferente funcţiilor deţinute.  

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea 

unor acte legislative, care înăsprește sancțiunile pentru 

actele de corupție a fost elaborat în perioada 

septembrie-noiembrie 2012, expediat spre avizare și 

plasat pe site la 26.11.2012, dezbateri publice cu 

privire la conținutul lui fiind organizate pe 06.12.2012 

și 01.02.2013. Proiectul de lege urmează a fi remis 

Guvernului în cel mai scurt timp posibil. 

În acelaşi timp, prin Legea nr. 153 din 05.07.2012 a 

fost deja prevăzută limitarea garanţiilor sociale ale 

judecătorilor, eliberaţi din funcţie pe motive 

imputabile, vor fi lipsiţi de dreptul la pensie 

privilegiată şi la indemnizaţia unică de concediere. 

Realizată 

parțial 

Asistență pentru diferite 

componente ale 

procesului de 

elaborare/dezbateri 

publice/expertizare: 

EU/UNDP prin 

proiectele MIOPAC, 

EUHLPAM, Consiliul 

Europei, IRZ și 

Ambasada SUA în 

Chișinău 

- 

Proiectele 

vor fi remise 

Guvernului 

pînă la 1 

martie 2013. 

1.  Legea 

nr. 153 din 

05.07.2012 

2. 

Proiectul 

de lege 

pentru 

modificare

a și 

completare

a unor acte 

legislative 

4.1.3. p. 3 -  

Organizarea 

trainingurilor 

pentru  

judecători şi 

procurori în 

vederea 

uniformizării 

practicii 

judiciare 

privind 

1. Numărul de 

traininguri 

desfășurate; 

2. Numărul de 

persoane instruite 

Trimestrul II, 

2012 - 

Trimestrul IV, 

2014 

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei 

La 10 decembrie 2012, INJ în parteneriat cu Centrul 

Naţional Anticorupţie, a organizat și desfăşurat 

„Conferinţa internaţională privind combaterea 

corupţiei”, la care au participat judecători, procurori, 

precum şi reprezentanţi a instituţiilor statale, în total 

100 persoane. 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

 

- - 

- 

Agenda si  

lista 

participant

ilor 

training-

ului din 

10.12.12 
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infracţiunile de  

corupţie 

 

 

 

4.1.4. p. 1 - 

Elaborarea 

cadrului 

normativ care 

să 

reglementeze 

interacţiunea şi 

comunicarea 

judecătorului 

cu părţile în 

proces şi cu 

persoanele 

terţe 

Proiect de act 

normativ, elaborat  şi 

remis spre examinare 

Guvernului 

Trimestrul I, 

2012 – 

Trimestrul II, 

2013 

Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturi

i, 

Uniunea 

Avocaţilor, 

Uniunea 

Naţională a 

Executorilor 

Judecătoreşt

i 

Întru executarea măsurilor prevăzute la domeniul de 

intervenţie specifică 4.1 a SRSJ, prin ordinul 

Ministrului Justiţiei nr. 418 din 13.09.2012 a fost 

constituit un grup de lucru pentru elaborarea 

modificărilor la legislaţie în vederea implementării 

măsurilor anticorupţie, inclusiv în vederea elaborării 

cadrului normativ care să reglementeze interacţiunea 

şi comunicarea judecătorului cu părţile în proces şi cu 

persoanele terţe. 

În perioada 04.09.2012-08.09.2012 a avut loc un 

atelier în cadrul cărora s-a elaborat conceptele 

proiectelor de lege, ulterior Grupul de lucru 

întrunindu-se în ședințe la 04.10.2012, 12.10.2012, 

31.10.2012, 09.11.2012, 15.11.2012.  

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea 

unor acte legislative, care se referă și la interacţiunea 

şi comunicarea judecătorului cu părţile în proces şi cu 

persoanele terţe a fost elaborat în perioada septembrie-

noiembrie 2012, expediat spre avizare și plasat pe site 

la 26.11.2012, dezbateri publice cu privire la 

conținutul lui fiind organizate pe 06.12.2012 și 

01.02.2013. Proiectul de lege urmează a fi remis 

Guvernului în cel mai scurt timp posibil. 

 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

 

Asistență pentru diferite 

componente ale 

procesului de 

elaborare/dezbateri 

publice/expertizare: 

EU/UNDP prin 

proiectele MIOPAC, 

EUHLPAM, Consiliul 

Europei, IRZ și 

Ambasada SUA în 

Chișinău 

- Proiectele 

vor fi remise 

Guvernului 

pînă la 1 

martie 2013. 

1. 

Proiectul 

de lege 

pentru 

modificare

a și 

completare

a unor acte 

legislative 

2. Agenda 

si  lista 

participant

ilor 

dezbaterilo

r din 

06.12.12 și 

01.02.13 

 

4.1.4. p. 5 - 

Elaborarea 

proiectului de 

lege care să 

reglementeze 

modul de 

aplicare  

a testului de 

integritate  

reprezentanţilo

r sectorului 

justiţiei 

Proiect de act 

normativ, elaborat şi 

remis spre examinare 

Guvernului  

 

Trimestrul I-IV, 

2012 
Ministerul 

Justiţiei, 

Centrul 

pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Economice 

şi Corupţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturi

i, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor

, 

organele de 

autoadminis

-trare ale 

profesiilor 

conexe 

Întru executarea măsurilor prevăzute la domeniul de 

intervenţie specifică 4.1 a SRSJ, prin ordinul 

Ministrului Justiţiei nr. 418 din 13.09.2012 a fost 

constituit un grup de lucru pentru elaborarea 

modificărilor la legislaţie în vederea implementării 

măsurilor anticorupţie, inclusiv în vederea elaborării 

cadrului normativ care să reglementeze aplicarea 

testului de integritate  reprezentanţilor sectorului 

justiţiei. 

În perioada 04.09.2012-08.09.2012 a avut loc un 

atelier în cadrul cărora s-a elaborat conceptele 

proiectelor de lege relevante, ulterior Grupul de lucru 

întrunindu-se în ședințe la 04.10.2012, 12.10.2012, 

31.10.2012, 09.11.2012, 15.11.2012.  

Proiectul de lege privind testarea integrității 

profesionale a fost elaborat în perioada septembrie-

noiembrie 2012, expediat spre avizare și plasat pe site-

ul Ministerului Justiției la 26.11.2012, dezbateri 

publice cu privire la conținutul lui fiind organizate pe 

06.12.2012 și 01.02.2013. Proiectul de lege urmează a 

fi remis Guvernului în cel mai scurt timp posibil. 

Realizată 

parțial 

Asistență pentru diferite 

componente ale 

procesului de 

elaborare/dezbateri 

publice/expertizare: 

EU/UNDP prin 

proiectele MIOPAC, 

EUHLPAM, Consiliul 

Europei, IRZ, GIZ și 

Ambasada SUA în 

Chișinău 

- Proiectele 

vor fi remise 

Guvernului 

pînă la 1 

martie 2013. 

1. 

Proiectul 

de lege 

privind 

testarea 

integrității 

profesional

e 

2. Agenda 

si  lista 

participant

ilor 

dezbaterilo

r din 

06.12.12 și 

01.02.13 
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sistemului 

justiţiei 

4.1.5. p. 1 - 

Efectuarea 

unui studiu 

privind 

instrumentele 

de prevenire a 

imixtiunii în 

activitatea de 

înfăptuire a 

justiţiei şi de 

prevenire a 

comportament

ului  

corupţional 

Studiu efectuat şi 

recomandări 

formulate 

Trimestrul I-IV, 

2012 
Ministerul 

Justiţiei, 

Centrul 

pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Economice 

şi Corupţiei 

Potrivit unui acord încheiat cu Ambasada SUA în R. 

Moldova a fost lansat concursul pentru selectarea 

experţilor în vederea elaborării unui şir de studii 

prevăzute de Planul de acţiuni pentru implementarea 

SRSJ, inclusiv privind instrumentele de prevenire a 

imixtiunii în activitatea de înfăptuire a justiţiei şi de 

prevenire a comportamentului  corupţional. Acest 

studiu va fi efectuat de către Centrul de Analiză și 

Prevenire a Corupției pînă în data de 15 aprilie 2013. 

Realizată 

parțial 

Studiul este efectuat de 

Centrul de Analiză și 

Prevenire a Corupției cu 

suportul financiar al  

Ambasadei SUA în R. 

Moldova  

Necesitatea 

implicării 

unor 

donarori, 

fapt care a 

apărut, dar 

cu 

întîrziere, 

ceea ce 

cauzează 

depășirea 

termenelor 

inițiale 

prevăzute. 

Studiul va fi 

efectuat de 

către Centrul 

de Analiză și 

Prevenire a 

Corupției 

pînă în data 

de 15 aprilie 

2013. 

- 

4.1.5. p. 5 - 

Informarea 

societăţii 

despre 

implementarea 

noilor 

instrumente de 

prevenire a 

imixtiunii în 

activitatea de 

înfăptuire a 

justiţiei şi de 

prevenire a 

comportament

ului 

corupţional 

Numărul 

comunicatelor de 

presă publicate 

Trimestrul I,  

2012 - 

Trimestrul IV, 

2016 

Centrul 

pentru 

Combatere

a Crimelor 

Economice 

şi 

Corupţiei, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturi

i, 

Procuratura 

Generală 

Acțiunea are caracter permanent și se realizează 

periodic de către instituțiile din sectorul justiției, în 

virtutea apariției noilor instrumente.  

Realizată 

(pentru 

perioada 

raportată) 

Realizată de personalul 

angajat în limita 

bugetului anual aprobat 

pentru instituțiile 

publice relevante. 

CNA, 

împreună 

cu 

instituțiile 

coexecutoar

e, urmează 

să 

identifice 

posibilitățil

e de 

monitorizar

e 

permanentă 

a 

component

elor 

realizării 

acestei 

acțiuni, în 

scop de 

raportare 

adecvată. 

- - 

4.1.5. p. 6 - 

Modificarea 

cadrului 

normativ  în 

vederea 

instituirii 

obligaţiei de 

testare cu 

poligraf a 

candidaţilor la 

funcţiile de 

judecător, 

Proiect de lege 

elaborat şi remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul I-IV,  

2012 
Ministerul 

Justiţiei, 

Procuratura 

Generală, 

Centrul 

pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Economice 

şi Corupţiei, 

Ministerul 

Afacerilor 

Întru executarea măsurilor prevăzute la domeniul de 

intervenţie specifică 4.1 a SRSJ, prin ordinul 

Ministrului Justiţiei nr. 418 din 13.09.2012 a fost 

constituit un grup de lucru pentru elaborarea 

modificărilor la legislaţie în vederea implementării 

măsurilor anticorupţie, inclusiv în vederea elaborării 

cadrului normativ care să reglementeze obligaţia de 

testare cu poligraf a candidaţilor la funcţiile de 

judecător, procuror şi ofiţer de urmărire penală. 

În perioada 04.09.2012-08.09.2012 a avut loc un 

atelier în cadrul căruia s-au elaborat conceptele 

proiectelor de lege relevante, ulterior Grupul de lucru 

Realizată 

parțial 

Asistență pentru diferite 

componente ale 

procesului de 

elaborare/dezbateri 

publice/expertizare: 

EU/UNDP prin 

proiectele MIAPAC, 

EUHLPAM, Consiliul 

Europei, IRZ, GIZ și 

Ambasada SUA în 

Chișinău 

 

- Proiectele 

vor fi remise 

Guvernului 

pînă la 1 

martie 2013. 

1. 

Proiectul 

de lege 

privind 

testarea 

integrității 

profesional

e 

2. Agenda 

si  lista 

participant

ilor 



 61 

procuror şi 

ofiţer de 

urmărire 

penală 

Interne întrunindu-se în ședințe la 04.10.2012, 12.10.2012, 

31.10.2012, 09.11.2012, 15.11.2012.  

Proiectul de lege privind testarea integrității 

profesionale, care reglementează această obligație a 

fost elaborat în perioada septembrie-noiembrie 2012, 

expediat spre avizare și plasat pe site-ul Ministerului 

Justiției la 26.11.2012, dezbateri publice cu privire la 

conținutul lui fiind organizate pe 06.12.2012 și 

01.02.2013. Proiectul de lege urmează a fi remis 

Guvernului în cel mai scurt timp posibil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dezbaterilo

r din 

06.12.12 și 

01.02.13 

 

 

Direcţia strategică 4.2. Consolidarea mecanismelor de implementare a standardelor etice şi de conduită anticorupţie la nivelul tuturor instituţiilor din sectorul justiţiei 

4.2.2. p. 1 - 

Elaborarea 

curriculei în 

domeniul eticii 

profesionale 

pentru  

reprezentanţii 

sectorului 

justiţiei 

Curricula elaborată şi 

aprobată 

Trimestrul I, 

2012 – 

Trimestrul ,II 

2013 

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei, 

Academia 

„Ştefan cel 

Mare” 

 

Planul de formare continuă în anul 2013 prevede 2 

seminare de instruire în domeniul eticii profesionale a 

50 de judecători și 2 seminare pentru instruirea a 60 

procurori. Totodată, sînt prevăzute 5 seminare pentru 

instruirea a 100 de grefieri, referenți și specialiști din 

cancelarie și arhivă. 

La 19 martie și 20 septembrie, INJ a organizat două 

seminare cu genericul „Etica și deontologia 

profesională a judecătorului”, la care au fost instruiți 

37 de judecători. 

La 18 octombrie și 27 noiembrie, INJ a organizat două 

seminare cu genericul „Etica și deontologia 

profesională a procurorului”, la care au fost instruiți 

40 de procurori. 

După elaborarea, de către expertul contractat de 

Programul ROLISP, a modelului de curriculum vor fi 

elaborate și curriculele respective. 

Planul de învăţămînt pentru instruirea iniţială a 

candidaţilor  

la funcţiile de judecător şi procuror (1 octombrie 2012 

– 31 martie 2014) prevede cursurile “Etica şi 

deontologia profesională a judecătorului” şi “Etica şi 

deontologia profesională a procurorului”.  

 

 

 

 

 

Realizată 

pentru 

perioada de 

raportare 

Suport din partea 

Programului ROLISP 

(USAID) 

Dificultăți:  

lipsa 

spațiilor de 

studii. 

 

Riscuri: 

nealocarea 

mijloacelor 

financiare 

preconizate 

în bugetul 

pentru 

implementa

rea SRSJ. 

Recomandări

: 

1. 

Urgentarea 

reparației 

capitale a 

sediului INJ. 

2. Închirierea 

spațiilor de 

studii. 

3. Alocarea 

mijloacelor 

financiare 

pentru 

organizarea 

seminarelor, 

inclusiv de 

mai multe 

zile. 

Planul de 

formare 

continuă este 

publicat pe 

site-ul INJ - 

http://www.in

j.md/node/18 

 

Planul de 

învăţămînt 

pentru 

instruirea 

iniţială a 

candidaţilor  

la funcţiile de 

judecător şi 

procuror este 

publicat la: 

http://www.in

j.md/files/u1/

8_2012_apro

bare_Plan_de

_invatamint_

2012-

2014_1.pdf 

 

 

 

Direcţia strategică 4.3. Dezvoltarea unei culturi de intoleranţă faţă de fenomenul corupţiei prin intermediul organelor de autoadministrare 

din cadrul sectorului justiţiei 

4.3.1. p. 1 -  

Elaborarea 

planului de 

Plan de instruire 

elaborat şi aprobat 

Trimestrul II-

IV, 2012 
Institutul 

Naţional al 

Justiţiei,  

Planul de formare continuă pentru anul 2013  prevede 

15 seminare pentru instruirea a 880 de judecători, 

procurori, șefi ai secretariatelor  instanțelor 

Realizată - - - Planul de 

formare 

continuă este 

http://www.inj.md/node/18
http://www.inj.md/node/18
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instruire în 

domeniul 

combaterii 

corupţiei 

pentru  

reprezentanții 

sectorului 

justiţiei 

 

 

 

 

Academia 

„Ştefan cel 

Mare” 

 

judecătorești, asistenți judiciari, 

grefieri, specialiști din cancelarie și arhivă în 

domeniul combaterii corupţiei. 

publicat pe 

site-ul INJ. 

http://ww

w.inj.md/n

ode/18 

4.3.2. p. 1 -  

Efectuarea 

unui studiu 

privind 

testarea 

benevolă cu 

aparatul 

poligraf a 

reprezentanțilo

r  sectorului 

justiţiei 

 

Studiu efectuat şi 

recomandări 

formulate 

Trimestrul II-

IV, 2012 
Centrul 

pentru 

Combatere

a Crimelor 

Economice 

şi 

Corupţiei, 

Procuratura 

Generală, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturi

i, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

 

 

Potrivit unui acord încheiat cu Ambasada SUA în R. 

Moldova a fost lansat concursul pentru selectarea 

experţilor în vederea elaborării unui şir de studii 

prevăzute de Planul de acţiuni pentru implementarea 

SRSJ, inclusiv privind instrumentele de prevenire a 

imixtiunii în activitatea de înfăptuire a justiţiei şi de 

prevenire a comportamentului  corupţional. Acest 

studiu va fi efectuat de către Centrul de Analiză și 

Prevenire a Corupției pînă în data de 15 aprilie 2013. 

Realizată  

parțial 

Studiul este efectuat de 

Centrul de Analiză și 

Prevenire a Corupției cu 

suportul financiar al  

Ambasadei SUA în R. 

Moldova 

Necesitatea 

implicării 

unor 

donarori, 

fapt care a 

apărut, dar 

cu 

întîrziere, 

ceea ce 

cauzează 

depășirea 

termenelor 

inițiale 

prevăzute. 

Studiul va fi 

efectuat de 

către Centrul 

de Analiză și 

Prevenire a 

Corupției 

pînă în data 

de 15 aprilie 

2013. 

- 

4.3.3. p. 1 - 

Elaborarea 

proiectului de  

modificare a 

cadrului 

normativ în 

vederea 

reglementării 

instituţiei 

avertizorilor de 

integritate şi 

protecţiei 

acestora 

Proiect de lege 

elaborat şi remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trim. IV 2011 

– trim. III 2012 
Centrul 

pentru 

Combatere

a Crimelor 

Economice 

şi Corupţiei 

 

Acțiunea s-a realizat prin adoptarea Legii nr.277 din 

27.12.2011. În conformitate cu Legea privind 

modificarea şi completarea unor acte legislative 

nr.277 din 27.12.2011, au fost modificate: 

1. Legea nr. 90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la 

prevenirea şi combaterea corupţiei; 

2. Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind 

Codul de conduită a funcţionarului public; 

3.  Codul contravenţional al Republicii Moldova 

nr.218-XVI din 24 octombrie 2008. 

Aceste amendamente prevăd măsurile de protecţie a 

persoanelor, care informează cu bună-credinţă despre 

comiterea actelor de corupţie şi a celor conexe 

corupţiei, a faptelor de comportament corupţional etc., 

precum şi sancţiunile pentru neasigurarea măsurilor de 

protecţie a avertizorilorde de integritate.    

Realizată Realizată de personalul 

angajat în limita 

bugetului anual aprobat 

pentru instituțiile 

publice relevante. 

- - Legea 

nr.277 din 

27.12.2011 

4.3.3. p. 2 -  

Crearea în 

cadrul 

instituţiilor  a 

Mecanisme interne 

create 

Trimestrul III, 

2012 - 

Trimestrul II, 

Consiliul 

Superior al 

Magistratu

rii, 

- 

 

 

 

Nerealizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

- - Urmează ca 

instituțiile 

coexecutoare 

să formeze 

- 

http://www.inj.md/node/18
http://www.inj.md/node/18
http://www.inj.md/node/18
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unor 

mecanisme 

prin care 

avertizorii de 

integritate să 

semnaleze 

ilegalitățile 

 

2013 Consiliul 

Superior al 

Procurorilor

, 

Procuratura 

Generală, 

Centrul 

pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Economice 

şi Corupţiei, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

  un grup de 

lucru și să 

elaboreze 

mecanismele 

de rigoare. 

4.3.4. p. 1 -  

Efectuarea 

unui studiu 

privind 

oportunitatea 

modificării  

cadrului 

normativ care 

vizează 

publicarea şi 

mediatizarea 

hotărîrilor 

judecătoreşti 

privind 

condamnarea 

reprezentanțilo

r sectorului 

justiţiei pentru 

acte de 

corupţie 

1. Studiu efectuat, 

recomandări 

formulate 

2. Proiect de lege 

elaborat şi remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul II-

III, 2012 
Consiliul 

Superior al 

Magistratu

rii, 

Ministerul 

Justiţiei 

 

- Nerealizată 

 

- - Se propune 

ca acest 

studiu să se 

efectueze 

concomitent 

cu realizarea 

acțiunii 

1.2.4. p. 3 - 

Efectuarea 

studiului 

privind 

oportunitatea 

creării unui 

portal 

informaționa

l unic al 

tuturor 

instanţelor 

judecătoreşti 

în vederea 

optimizării 

paginilor 

web ale 

acestora 

- 

4.3.4. p. 2 -  

Actualizarea şi 

optimizarea 

structurii şi 

conţinutului 

paginilor web 

ale instanţelor 

judecătoreşti  în 

vederea 

publicării 

1. Numărul paginilor 

web actualizate şi 

optimizate 

2. Numărul 

hotărîrilor 

judecătoreşti 

publicate 

Trimestrul II, 

2012 - 

Trimestrul IV, 

2016 

Consiliul 

Superior al 

Magistratu

rii, 

instanţele 

judecătoreş

ti 

 

Conform Raportului de evaluare a instanțelor 

judecătorești din Moldova efectuat de programul 

ROLISP (USAID) pentru situația din septembrie 

2012, paginile web a 86% din instanțe se actualizează 

și la ele este utilizat sistemul de management al 

conținutului. 

Nu există monitorizări speciale care să se refere la 

actele de corupție. 

Realizată 

pentru 

perioada de 

raportare 

- Nu există 

monitoriză

ri speciale 

care să se 

refere la 

actele de 

corupție. 

Este 

necesară 

demararea 

unor 

monitorizări, 

care să 

acopere 

concret 

specificul 

acțiunii date. 

Raportul 

de 

evaluare a 

instanțelor 

judecătore

ști din 

Moldova 

efectuat de 

programul 

ROLISP 
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hotărîrilor 

judecătoreşti 

privind 

condamnarea 

reprezentanților 

sectorului 

justiţiei pentru 

acte de corupţie 

 

(USAID), 

pag. 22 

4.3.4. p. 3 -   

Mediatizarea 

hotărîrilor 

judecătoreşti 

definitive 

privind 

condamnarea 

reprezentanților 

sectorului 

justiţiei pentru 

acte de corupţie 

 

Numărul  de 

comunicate de presă 

difuzate şi publicate 

pe Internet 

Trimestrul II, 

2012 - 

Trimestrul IV, 

2016 

Consiliul 

Superior al 

Magistratu

rii, 

instanţele 

judecătoreşt

i, 

Ministerul 

Justiţiei, 

Procuratura 

Generală 

Membrii Grupului sectorial pentru monitorizarea 

Pilonului IV au apreciat această acțiune ca una în 

proces de realizare, lucru vizibil, dar pentru care nu 

există un mecanism special de monitorizare.  

Realizată 

pentru 

perioada de 

raportare 

- Nu există 

monitoriză

ri speciale 

care să se 

refere la 

actele de 

corupție. 

Este 

necesară 

demararea 

unor 

monitorizări, 

care să 

acopere 

concret 

specificul 

acțiunii date. 

- 
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RAPORT ANUAL 2012
5
 

PILONUL V.  ROLUL JUSTIȚIEI ÎN DEZVOLTAREA ECONOMICĂ  

 

 

 

                                                 
5
 Raportul a fost aprobat în ședința Grupului de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului V al Strategiei de reformă a sectorului justiției din data de 7 februarie 2013 

și reflectă situația implementării acțiunilor pînă la această dată. 

 

 

Numărul domeniului 

de intervenție, 

numărul şi denumirea 

acţiunii, conform 

Planului de acţiuni 

 

Indicatorii de 

rezultat 

prevăzuţi de  

Planul de 

acțiuni 

 

Termenul  

prevăzut  

pentru  

realizarea  

acțiunii 

 

Instituția 

responsabilă 

conform 

Planului de 

acțiuni   

 

Măsurile întreprinse 

de către instituția responsabilă 

 

 

 

Nivelul de 

realizare 

al acțiunii 

 

Mijloacele 

financiare alocate 

(planificate); 

cheltuieli reale 

(efective) / mii lei; 

asistența 

recepționată 

în vederea realizătii 

acțiunii  

 

 

Dificultăţi, 

riscuri, 

concluzii, 

recomandări 

 

 

Documente 

probatoare 

Direcţia strategică 5.1. Consolidarea sistemului de soluţionare alternativă a disputelor 

Act. 5.1.1. punct. 1 

Efectuarea studiului 

datelor statistice 

privind: 

a) numărul de cereri 

depuse în cauzele 

economice în instanțele 

de pe raza sediului 

(domiciliului) părţilor; 

b) numărul agenţilor 

economii înregistraţi în 

unităţile administrativ-

teritoriale, care pot fi 

implicaţi în cauzele 

economice 

 

Studiu efectuat 

şi recomandări 

formulate 

Trimestrul 

III 2012 

 

Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Biroul 

Naţional de 

Statistică 

Camera Înregistrării de Stat a oferit informația conform căreia, la 

data de 01.07.2012 au fost înregistrați 162.360 agenți economici.  

 

Totodată,  a fost efectuată o analiză  în procesul de elaborarea a 

Legii  nr. 163 din 22 iulie 2011 pentru modificarea şi completarea 

unor acte legislative, care a fost ulterior declarată neconstituţională 

prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 3 din 9 februarie 2012, 

ulterior fiind adoptată Legea nr. 29 din 06.03.2012 

 

Departamentul Administrare Judecătorească (MJ) nu execută acest 

studiu. La solicitare pot fi colectate și prezentate datele statistice 

referitoare la pct. a), deoarece această informație nu se conține în 

formularele statistice. Cu referire la pct. b) instituția nu deține 

informație. 

 

 

Acțiune 

nerealizată  

- - - 

Act. 5.1.1. punct. 2  

Elaborarea proiectului 

de modificare a Legii 

nr. 514-XIII din 6 iulie 

1995 privind 

organizarea 

judecătorească în 

vederea redistribuirii 

posturilor de judecători 

către curţile de apel şi 

judecătorii 

1. Proiect de 

lege elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

2.Numărul de 

judecători 

redistribuiţi 

Trimestrul 

I 2012 
Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

Drept urmare a Hotărârii Curţii Constituţionale nr.  2 din 9 

februarie 2012  privind controlul constituţionalităţii unor prevederi 

ale Legii nr. 163 din 22 iulie 2011 pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative,  Ministerul Justiţiei a elaborat 

proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative, care vizează inclusiv redistribuirea funcţiilor de 

judecători de la Curtea de Apel Economică Proiectul respectiv a 

fost remis Guvernului spre examinare prin scrisoarea nr. 03/1242 

din 14 februarie 2012.   

 

Proiectul a fost adoptat prin Legea nr. 29 din 6 martie 2012. 

Acțiune 

realizată  

- - Legea de 

modificare și 

completare  

nr. 29 din 6 

martie 2012. 
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Act. 5.1.1. punct. 3 

Elaborarea cadrului 

normativ privind 

mutarea sediului  

colegiului civil al Curţii 

de Apel Chişinău la 

adresa sediului fostei  

Curţi de Apel 

Economice 

 

Proiect de 

modificare a 

cadrului 

normativ, 

elaborat şi 

aprobat  

 

Trimestrul 

I 2012 
Ministerul 

Justiţiei,  

Cancelaria de 

Stat 

A fost încheiat contract de locațiuni cu Curtea de Apel Chișinău, 

prin urmare nu a fost necesar intervenirea cu modificări 

legislațive.  

Acțiune 

realizată 

- - Copia 

contractului 

de locațiune 

Act. 5.1.1. punct. 4  

Elaborarea planului de 

instruire în domeniul 

examinării cauzelor 

economice (comerciale) 

 

Plan de 

instruire 

elaborat şi 

aprobat 

 

Trimestrul 

I 2012 
Institutul 

Naţional 

al Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

Prin Hotărârea Consiliului INJ nr. 12/3 din 28.10.2011 a fost 

aprobat Planul de formare continuă pentru anul 2012, fiind 

prevăzute 4 seminare pentru instruirea judecătorilor în domeniul 

respectiv.  

Acțiune 

realizată  

- - Extras din 

Planul de 

Formare 

Continuă  

www.inj.md/

node/18 

Act. 5.1.1. punct. 5 

Organizarea cursurilor 

de instruire a 

judecătorilor în 

domeniul examinării 

cauzelor economice 

(comerciale) 

 

1. Numărul de 

cursuri 

desfăşurate 

2. Numărul de 

judecători 

instruiţi 

Trimestrul 

IV 2012 
Institutul 

Naţional al 

Justiţiei 

 

Anul 2011 

În perioada 19-20 septembrie, 3 octombrie și 16 noiembrie s-a 

desfășurat seminarul ” Problemele ce țin de aplicarea Legii 

insolvabilității de către instanțele judecătorești” în 3 etape. 

 

Anul 2012  

La 2 mai în cadrul seminarului ” Probleme ce țin de aplicarea 

Legii insolvabilității” au fost instruiți 51 de judecători.  

 

La 3 mai în cadrul seminarului ” Probleme de drept civil și drept 

procesual civil la examinarea pricinilor comerciale” au fost 

instruiți 39 de judecători.  

 

La 8 iunie în cadrul seminarului ” Particularitățile aplicării 

legislației despre societățile comerciale. Reorganizarea societăților 

comerciale în contextul integrării europene” au fost instruiți 33 de 

judecători.  

 

La 15 iunie, în cadrul seminarului ” Aplicarea legislației la 

soluționarea litigiilor ce reies dintre acționari și societatea pe 

acțiuni, dintre asociați și societatea cu răspundere limitată” au fost 

instruiți 47 de judecători.  

 

În total au fost organizate 4 seminare în cadrul cărora au fost 

instruiți 170 de judecători în domeniul examinării cauzelor 

economice.  

 

Acțiune 

realizată  

USAID a acordat 

suport în realizarea a 

2 seminare 

- Actele 

proba- 

toare se 

păstrează la 

INJ  

www.inj.md/

node/18 

http://www.inj.md/node/18
http://www.inj.md/node/18
http://www.inj.md/node/18
http://www.inj.md/node/18
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Act. 5.1.2. punct. 1  

Elaborarea unor studii 

privind   funcţionarea 

instituţiei medierii în 

domenii specifice (litigii 

familiale, civile şi 

comerciale, de muncă, 

de contencios 

administrativ, privind 

protecţia 

consumatorului) şi 

oportunitatea 

dezvoltării unui sistem 

de mediere comunitară 

şi a instituţiei 

arbitrajului  

 

 

Studii elaborate 

şi recomandări 

formulate 

Trimestrul 

IV 2012  
Ministerul 

Justiţiei 

(Consiliul de 

Mediere), 

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei, 

Ministerul 

Economiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Camera de 

Comerţ şi 

Industrie 

Conform Planului de activitate al Ministerului Justiției pentru anul 

2012 realizarea acestei acțiuni este pusă în sarcina Consiliului de 

Mediere.  

 

1. Studii cu privire la instituția medierii  

Până la această etapă a fost realizat doar un Raport de 

monitorizare a implementării Legii cu privire la mediere, care 

conține elemente de studiu cu privire la funcționarea instituției 

medierii în general.  

2. Studiu cu privire la instituția arbitrajului 

Ministerul Justiției a obținut suportul din partea UNDP pentru 

angajarea unui Consultant Național care a realizat un studiu cu 

privire  la dezvoltarea instituției arbitrajului în Republica 

Moldova. Studiu a fost prezentat în cadrul ședințelor Grupului de 

lucru pentru Pilonul V și apoi public în data de 25 ianuarie la 

Ministerul Justiției, în cadrul unei discuții publice la care au 

participat reprezentanți ai sociatății civile, judecători, funcționari 

din cadrul instituțiilor interesate în promovarea și dezvoltarea 

instituției arbitrajului. Studiul conține și recomandări pertinente 

pentru  îmbunătățirea cadrului normativ național existent conform 

standardelor și legislației europene/internaționale.  

 

Acțiune  

realizată  

parțial  

UNDP  Noul Consiliu 

de mediere a 

fost constituit 

abia în luna 

noiembrie 

2012, motiv 

pentru care 

instituția s-a 

încadrat cu 

întârziere în 

realizarea 

activităților 

pentru 

realizarea 

cărora este 

responsabil 

conform 

Strategiei.  

- Studiu cu 

privire la 

funcționarea 

instituției 

arbitrajului  

- Raport de 

monitorizare 

a 

implementăr

ii Legii cu 

privire la 

mediere  

Act. 5.1.4. punct. 1 

Elaborarea unui studiu 

privind reglementarea 

şi aplicarea 

mecanismelor de 

recunoaştere şi 

executare a hotărârilor 

arbitrale străine 

 

Studiul elaborat 

și 

recomandările 

formulate  

Trimestrul 

IV 2012  
Ministerul 

Justiţiei, 

Instanţele 

judecătoreşti, 

Camera de 

Comerţ şi 

Industrie, 

Uniunea 

Naţională a 

Executorilor 

Judecătoreşti 

 

Pentru elaborarea acestui studiu a fost contractat de către MJ un 

expert național UNDP care a asigurat realizarea acestuia. Studiul 

cuprinde 3 capitole : 

 

Studiul I. Evaluarea cadrului legal naţional în materie de arbitraj 

Studiul II. Consolidarea cadrului legal privind arbitrajul în 

Republica Moldova 

Studiul III. Reglementarea şi aplicarea mecanismelor de 

recunoaştere şi executare a hotărârilor arbitrale străine în 

Republica Moldova 

 

Studiile au fost prezentate de către autor în cadrul Grupului de 

lucru la ședințele din data de 29 noiembrie 2012, 13 decembrie 

2012. Totodată, Ministerul Justiției a organizat o discuție publică 

în data de 25 ianuarie 2013 unde Studiul a fost prezentat în formă 

definitivată.  

 

Acțiune 

realizată  

UNDP  

 

 

- Studiul 

privind 

instituția 

arbitrajului 

în Republica 

Moldova  

Act. 5.1.4. punct. 2 

Modificarea cadrului 

normativ în vederea 

reglementării 

mecanismelor de 

recunoaștere  și 

executare a hotărârilor 

arbitrale străine 

 

Proiect de 

modificare a 

cadrului 

normativ, 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului  

 

Trimestrul 

I 2013  
Ministerul 

Justiţiei, 

instanţele 

judecătoreşti, 

Camera de 

Comerţ şi 

Industrie, 

Uniunea 

Naţională a 

Executorilor 

Judecătoreşti 

Prin prisma elaborării Studiului privind reglementarea și aplicarea 

mecanismelor de recunoaștere și executare a hotărârilor arbitrale 

străine, au fost formulate propuneri de modificare a legislației în 

vigoare de către expertul angajat de UNDP în cest sens. Totodată, 

aceste propuneri de modificare au fost discutate în cadrul 

discuțiilor publice organizate de către Ministerul Justiției în 

ianuarie 2013.  

 

Totodată, este de remarcat, că prim prisma modificărilor 

anterioare a cadrului normativ (Codului de Procedură Civilă) a 

fost modificată competența instanțelor de judecată, astfel 

Acțiune 

realizată 

parțial  

pentru 

perioada de 

raportare  

UNDP  

parțial  

- - 
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recunoașterea hotărârilor arbitrale a fost transferată în competența 

instanței de fond, Curțile de Apel nefiind implicate în examinarea 

unor astfel de chestiuni.  

 

 

 

Direcţia strategică 5.2. Îmbunătăţirea procedurii de insolvabilitate 
 

Act. 5.2.1. punct. 1  

Elaborarea proiectului 

de lege cu privire la 

administratorii 

autorizaţi 

 

Proiect de lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul 

I 2012 
Ministerul 

Justiţiei,  

Ministerul 

Economiei 

Proiectul  privind administratorii autorizaţi a fost elaborat, 

definitivat, promovat de Ministerul Justiţiei şi aprobat în şedinţă 

de Guvern cu condiţia revizuirii oportunităţii luării în considerare 

a propunerilor Ministerului Economiei. Ulterior proiectul 

definitivat cu argumentele justificative privind acceptarea sau 

neacceptarea propunerilor Ministerului Economiei a fost remis 

spre examinare Ministerului Economiei şi  Guvernului (scrisoarea 

nr.03/3427 din 27.04.2012).  

 

În vederea realizării acestui proiect a fost obținută expertiza 

consultanților din Germană prin intermediul IRZ. Totodată, 

Ministerul Justiției în colaborarea cu Institutul Național al Justiției  

a organizat o discuție publică pe marginea acestui proiect de lege. 

Proiectul a fost îmbunătățit și expediat repetat Guvernului. 

  

Acțiune 

realizată  

 UNDP / IRZ - - Nota 

informativă 

la Proiectul 

de lege . 

- Proiectul 

de lege.  

 

Act. 5.2.1. punct. 2  

Crearea cadrului 

instituţional pentru 

exercitarea profesiei de 

administrator autorizat 

 

Structuri pentru 

desfășurarea 

activității de 

administrator 

autorizat, create 

Trimestrul 

II 2012 
Ministerul 

Justiţiei,  

Ministerul 

Economiei 

La această etapă este constituit Grupul de lucru pentru elaborarea 

cadrului instituțional (fiind același care a elaborat Proiectul de lege 

cu privire la administratorii insolvabilității).  

Acțiune 

nerealizată    

- Din cauza 

întârzierii 

procesului de 

promovare a  

proiectului de 

Lege de către 

Guvern  

în Parlament, 

până la 

adoptarea legii 

nu va fi 

posibilă 

elaborarea 

cadrului 

normativ 

pentru crearea 

cadrului 

instituțional  

 

- 
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Act. 5.2.1. punct. 3 

Elaborarea proiectelor 

de acte normative 

privind admiterea în 

profesia de 

administrator autorizat 

şi supravegherea 

acestei activităţi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiecte de acte 

normative 

elaborate şi 

aprobate.  

Trimestrul 

IV 2012 
Ministerul 

Justiţiei 

 

La această etapă este constituit Grupul de lucru pentru elaborarea 

cadrului instituțional (fiind același care a elaborat Proiectul de lege 

cu privire la administratorii insolvabilității).  

 

Acțiune 

nerealizată  

- Din cauza 

întârzierii 

procesului de 

promovare a 

proiectului de 

Lege în 

Parlament de 

către Guvern, 

până la 

adoptarea legii 

nu va fi 

posibilă 

elaborarea 

cadrului 

normativ 

pentru 

admiterea în 

profesia de 

administrator 

autorizat și 

supravegherea 

activității 

acesteia.  

- 

Act. 5.2.2. punct. 1  

Elaborarea planului de 

instruire a 

administratorilor 

autorizați 

  

Planul de 

instruire 

elaborat 

Trimestrul 

IV 2012  
Institutul 

Naţional al 

Justiţiei, 

Ministerul 

Justiţiei 

 

Planul pentru instruirea continuă 2013 prevede 3 seminare cu 

durata de 5 zile fiecare pentru instruirea a 75 de administratori ai 

insolvabilității în vederea asigurării stabilității profesiei, creșterea 

integrității și a profesionalismului acestora.  

Acțiune 

realizată  

- -Lipsa spațiilor 

de studii 

 

Riscuri 

- Nealocarea 

mijloacelor 

financiare 

preconizate  

 

Recomandări 

- Urgentarea 

reparației 

capitale a 

sediului INJ 

- Închirierea 

spațiilor de 

studii 

- Alocarea 

mijloacelor 

financiare 

pentru 

organizarea 

seminarelor, 

inclusiv de mai 

multe zile 

 

 

Planul de 

formare 

continuă este 

publicat pe 

sit-ul INJ 

www.inj.md/

node/18  

http://www.inj.md/node/18
http://www.inj.md/node/18
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Direcţia strategică 5.3.  Modernizarea sistemului de evidenţă şi acces la informaţia privind agenţii economici 

 

Act. 5.3.1. punct. 1  

Efectuarea unui studiu 

referitor la metodele de 

modernizare a 

sistemului de evidenţă 

electronică a agenţilor 

economici  

Studiul efectuat 

şi recomandări 

formulate  

Trimestrul 

IV 2012 

 

Centrul de 

Guvernare 

Electronică,  

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Economiei, 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

A fost creat Grupul de lucru prin Ordinul MJ din 04.10.2012 

pentru stabilirea direcțiilor de cercetare ale Studiului. 

  

Registrul comercial a fost aprobat în lista de e-servicii pentru 

finanţare în 2012 de către Comisia Naţionala pentru e - 

Transformare la 7 februarie 2012.  

 

Ministerul Justiției este la etapa de elaborare a termenilor de 

referință pentru angajarea unui expert care să elaboreze studiul. 

Se preconizează ca studiul să fie prezentat în luna iunie-iulie 

2013.   

 

  

Acțiune 

realizată 

parțial  

- Lipsa 

coordonării 

implementării 

activităţilor de 

modernizare 

tehnologică a 

Guvernului. 

 

Propuneri:  

Recomandăm 

elaborarea e -

Agendei 

pentru sectorul 

justiţiei în 

cadrul unui 

grup de lucru 

compus din 

reprezentanţii 

tuturor 

instituţiilor 

responsabile 

de 

implementarea 

sistemelor 

informaţionale 

incluse in 

SRSJ.  

Ordinul MJ 

din data de 

04.10.2012 

cu privire la 

crearea 

Grupului de 

lucru 

Act. 5.3.2. punct. 1  

Efectuarea unui studiu 

privind registrul unic al 

agenţilor economici şi 

organizaţiilor 

necomerciale 

 

Studiul efectuat 

şi recomandări 

formulate 

Trimestrul 

IV  2012  

 

 

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Economiei, 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

A fost creat Grupul de lucru prin Ordinul MJ din 04.10.2012 

pentru stabilirea direcțiilor de cercetare ale Studiului. 

 

Ministerul Justiției este la etapa de elaborare a termenilor de 

referință pentru angajarea unui expert care să elaboreze studiul. 

Se preconizează ca studiul să fie prezentat în luna iunie-iulie 

2013.   

 

Notă: A fost stabilită în cadrul Grupului de lucru format 

oportunitatea de a încadra acest Studiu în Studiul prevăzut la 

acțiunea 5.3.1. punct. 1  

 

Acțiune 

realizată 

parțial  

- - 

 

Ordinul MJ 

din data de 

04.10.2012 

cu privire la 

crearea 

Grupului de 

lucru  

Act. 5.3.3. punct. 1 

Modificarea cadrului 

normativ în vederea 

extinderii volumului de 

informaţii din registrele 

electronice de evidență 

a agenţilor economici 

pentru acces gratuit.  

Proiect de 

modificare a 

cadrului 

normativ, 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului. 

Trimestrul 

IV 2012  

 

 

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

A fost elaborat proiectul Legii de modificare și completare a 

legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a 

persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali în vederea 

extinderii volumului informației gratuite din Registrul de stat.  

 

 

Acțiune 

realizată  

- - Legea nr.235 

din 

07.12.2012 

pentru 

modificarea 

și 

completarea 

unor acte 

legislative  
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RAPORT ANUAL 2012
6
 

PILONUL VI.  RESPECTAREA DREPTURILOR OMULUI ÎN SECTORUL JUSTIȚIEI  

 

                                                 
6 Raportul a fost aprobat în ședința Grupului de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului VI al Strategiei de reformă a sectorului justiției din data de 8 februarie 2013 și reflectă situația 

implementării acțiunilor pînă la această dată. 

 

Numărul domeniului de 

intervenție, numărul şi 

denumirea acţiunii, 

conform Planului de 

acţiuni 

Indicatorii 

de rezultat 

din Planul 

de acțiuni 

Termenul 

prevăzut 

pentru 

implementare

a acțiunii 

Instituția 

responsabilă 

conform 

Planului de 

acțiuni   

Măsurile întreprinse (descriere succintă, concisă, 

unitară) 

 

Nivelul de 

implementar

e 

a acțiunii 

Mijloacele 

financiare allocate 

(planificate); 

Cheluieli reale 

(efective) / mii lei; 

Asistența 

recepționată 

în vederea 

realizătii acțiunii 

(în cazul în care a 

existat) 

 

Dificultăţi, 

riscuri 

 

Concluzii, 

recomandăr

i 

Documente 

probatoare 

 

Direcţia strategică 6.2.  Consolidarea capacităţilor Centrului pentru Drepturile Omului şi ale instituţiei avocatului parlamentar 

 

6.2.1. p. 1 - Efectuarea 

unui studiu privind 

optimizarea activității 

Centrului pentru 

Drepturile Omului și a 

mecanismului național 

de prevenire a torturii 

 

 

1. Grup de 

lucru creat 

2. Studiu 

elaborat şi 

recomandări 

formulate 

Trimestrul IV, 

2011 

Ministerul 

Justiţiei, 

Centrul pentru 

Drepturile 

Omului 

Au fost efectuate o serie de studii privind activitatea 

instituţiei avocatului poporului, printre care, Studiul 

“Instituţia avocatului parlamentar în Republica 

Moldova: realităţi şi perspective” elaborat  în cadrul 

proiectului „Relaţiile UE-Moldova - Monitorizarea 

Progresului în cadrul Parteneriatului Estic”, 

implementat de Asociaţia pentru Democraţie 

Participativă ADEPT cu suportul financiar al Fundaţiei 

Soros-Moldova; Studiul „Sporirea eficienţei Centrului 

pentru Drepturile Omului din Moldova. Constatări şi 

recomandări” (elaborat în cadrul proiectului PNUD); 

Studiul „Evaluarea problemelor actuale ale instituţiei 

Ombudsmanului în Republica Moldova” (elaborat în 

cadrul Programului -Susţinerea democraţiei în 

Republica  Moldova 

program comun dintre Consiliul Europei şi delegaţia 

Uniunii Europene în Republica Moldova) şi Studiul 

“Raport  

de revizuire funcţională. Centrul pentru Drepturile 

Omului” (elaborat  în cadrul proiectului „Suport de 

Realizată Suport din partea 

Fundaţiei Soros-

Moldova/ADEPT;  

PNUD; Consiliul 

Europei şi 

delegaţia Uniunii 

Europene. 

- 

- 

1. STUDIUL 
“Instituţia 

avocatului 

parlamentar 

în  

Republica 

Moldova:  

realităţi şi 

perspective”; 

 

2. STUDIUL 

„Sporirea 

eficienţei 

Centrului 

pentru 

Drepturile 

Omului din 

Moldova. 

Constatări şi 

recomandări” 
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fortificare a Mecanismului Naţional de Prevenire a 

Torturii conform Protocolului OPCAT”). 
 

3. STUDIUL 

„Evaluarea 

problemelor 

actuale ale 

instituţiei 

Ombudsma-

nului în 

Republica 

Moldova” 

 

4. STUDIUL 

“Raport  

de revizuire 

funcţională. 

Centrul 

pentru 

Drepturile 

Omului” 

6.2.1. p. 2 - Elaborarea 

proiectului de lege cu 

privire la instituţia 

avocatul parlamentar 

(avocatul poporului), în  

variantă nouă, şi a  

proiectului de 

modificare a 

Regulamentului 

Centrului  pentru 

Drepturile Omului    

 

Proiecte de 

acte 

normative, 

elaborate şi 

remise spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul III- 

IV, 2012 
Ministerul 

Justiţiei,  

Centrul pentru 

Drepturile 

Omului 

Studiile efectuate au relevat necesitatea de a modifica 

cadrul normativ cu privire la instituția avocatului 

parlamentar. Cu acest scop în cadrul Ministerului 

Justiției a fost creat grupul de lucru (Ordinul 

ministrului Justiţiei nr. 509 din 25 noiembrie 2011), 

care a avut mai multe sedinte și a elaborat proiectul 

unei noi legi, numită preliminar "Legea cu privire la 

avocatul poporului". La moment proiectul se 

definitivează pentru a fi expediat pentru avizare.  

Cit priveste Regulamentul CpDOM, avînd în vedere că 

prin proiectul Legii cu privire la avocatul poporului se 

propune modificarea denumirii Centrului în Oficiul 

avocatului poporului, ulterior adoptării legii, dar pînă 

la intrarea ei în vigoare, Parlamentului va fi prezentat 

spre examinare și Regulamentul Oficiului. Acest 

aspect este reflectat și în dispozițiile finale ale 

proiectului Legii cu privire la avocatul poporului.  

Concomitent, CpDOM deja lucreaza asupra proiectui 

de regulament. 

 

Realizată 

parțial 

Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

- 

Acțiunea va 

fi realizată în 

trimestrul  I 

din 2013. 

1.Ordinul 

Ministrului 

Justiției nr. 

509 din 25 

noiembrie 

2011 

2. Proiectul 

de lege cu 

privire la 

avocatul 

poporului 

3.Nota 

informativă 

la proiect. 

6.2.2. p. 1-  Efectuarea 

unui studiu privind 

activitatea avocaţilor 

parlamentari şi a 

Centrului pentru 

Drepturile Omului, 

inclusiv evaluarea 

performanţei acestora, 

în vederea determinării 

necesităţilor de 

finanţare 

Studiu 

efectuat și 

recomandări 

formulate 

Trimestrul III- 

IV, 2012 
Centrul pentru 

Drepturile 

Omului 

Acțiunea s-a realizat prin elaborarea următoarelor două 

documente: 

1. Raport de analiză și evaluare instituțională a 

Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova 

 

2.Programul de dezvoltare strategică 2013-2017, care 

conține informații privind necesitățile de finanțare. 

Realizată Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

- - 1. Raport de 

analiză și 

evaluare 

instituțională 

a Centrului 

pentru 

Drepturile 

Omului din 

Moldova 

 

2.Programul 
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de dezvoltare 

strategică 

2013-2017 

 

6.2.3. p. 1 -  Elaborarea 

curriculei pentru 

instruirea iniţială a 

noilor angajaţi şi a 

planului de instruire 

continuă a personalului 

Centrului pentru 

Drepturile Omului 

(inclusiv al 

reprezentanţelor 

acestuia), care implică 

dezvoltarea abilităţilor 

de identificare şi 

raportare a încălcărilor 

drepturilor omului 

 

 

Curricula şi 

planul de 

instruire 

elaborate 

 

Trimestrul III- 

IV, 2012) 
Centrul pentru 

Drepturile 

Omului, 

Academia de 

Administrare 

Publică, 

Institutul 

Național al 

Justiției 

Au fost identificate și evaluate necesitățile de 

dezvoltare profesională a avocaților parlamentari și a  

personalului Centrului pentru Drepturile Omului, cu 

elaborarea raportului respectiv. În baza raportului 

autoritățile partenere (Institutul național al Justiției și 

Academia de Administrare Publică) urmează să  

elaboreze curricula pentru instruirea inițială a noilor 

angajați și planului de instruire continuă a personalului 

CpDOM. 

 

 

Realizată 

parțial 

Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

Lipsa resurselor 

financiare 

Dat fiind 

faptul că 

pentru 

această 

activitate  au 

fost alocate 

mijloace 

financiare 

pentru anul 

2013, se 

planifică 

realizarea 

integrală a 

acesteia  în 

trimestrul II, 

anul 2013. 

Finalizarea 

activității 

depinde de 

implicarea 

directă și 

interesată a 

autorităților 

partenere – 

Institutul 

Național al 

Justiției, 

Academia de 

Administrare 

Publică. 

 

Raport 

privind 

identificarea 

și evaluarea 

necesităților 

de dezvoltare 

profesională 

a avocaților 

parlamentari 

și a  

personalului 

Centrului 

pentru 

Drepturile 

Omului 

 

 

6.2.3 p. 3 -  Modificarea 

paginii web a Centrului 

pentru Drepturile 

Omului în vederea 

asigurării caracterului 

interactiv al acesteia 

 

 

Pagina web 

modificată 

 

Trimestrul III- 

IV, 2012 

Centrul pentru 

Drepturile 

Omului 

Acțiunea se realizează cu sprijinul Centrului de 

guvernare electronică și  Centrului de telecomunicații 

speciale. 

CpDOM este  instituție pilot în proiectul Centrului de 

guvernare electronică care ține de  elaborarea unui 

concept unificat al paginilor web ale instituțiilor 

publice. 

CpDOM a înaintat propunerile sale privind 

modificarea paginii web – designul paginii, 

reorganizarea/redenumirea conținutului existent și 

viitor de pe pagina  www.ombudsman.md. 

Specialiștii de la CGE și CTS au pregătit noua 

platformă tehnologică pentru migrarea paginii web 

actuale. A fost elaborat proiectul Sitemap-ului, care a 

Realizată 

parțial 

Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

Finalizarea 

activității 

depinde de mai 

mulți factori 

obiectivi, printre 

care putem 

menționa 

necesitatea de a 

asigura  

funcționarea 

eficientă a 

componentei 

tehnice a noului 

site (elaborarea 

Dat fiind 

faptul că 

pentru 

această 

activitate  au 

fost alocate 

mijloace 

financiare 

pentru anul 

2013, se 

planifică 

realizarea 

integrală a 

acesteia în 

Harta site-

ului 

CpDOM. 

 

Varianta de 

testare poate 

fi accesată pe 

adresa: 

www.test.om

budsman.md 

 

 

 

http://www.ombudsman.md/
http://www.test.ombudsman.md/
http://www.test.ombudsman.md/
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fost transpus pe mediul de testare. de programe ce 

ar asigura 

funcționalitatea 

deplină a 

conceptului, 

asigurarea 

funcționalității 

resurselor, ceea 

ce necesită 

implicare de 

programiști, 

ingineri, tehnici, 

designeri grafici, 

etc)  

Respectivele 

lucrări sunt 

realizate de Î.S 

CTS și Centrul 

de guvernare 

electronică în 

funcție de 

prioritățile 

agendei acestor 

instituții. 

 

trimestrul I, 

anul 2013 

 

Direcţia strategică 6.3. Consolidarea sistemului de justiţie pentru copii 
 

6.3.1. p. 1, 

Perfecţionarea cadrului 

normativ pentru a 

asigura specializarea 

persoanelor care 

lucrează cu copiii aflaţi 

în contact cu sistemul 

justiţiei 

1.Studiu 

efectuat şi 

recomandări 

formulate 

2. Proiect de 

modificare a 

cadrului 

normativ, 

elaborat 

Trimestrul III, 

2012 -

Trimestrul II, 

2013 

Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Educaţiei, 

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei,  

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Consiliul 

Naţional pentru 

Asistenţa 

Juridică 

Garantată de 

Avînd rolul de coordonator și executor primar al 

acțiunii indicate, prin scrisoarea nr. 03/8159 din 8 

octombrie 2012 Ministerul Justiției a solicitat opinia 

coexecutorilor: Ministerul Educației, Consiliului de 

Mediere, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor 

Interne, Consiliul Superior al Magistraturii, 

Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, 

Consiliului Național pentru Asistență Juridică 

Garantată de Stat. Acestora din urmă fiindu-le solicitat 

aportul pentru revizuirea sau eventual crearea unui nou 

cadru normativ, ce ar asigura specializarea actorilor în 

contact cu minorii. 

 

Perfecționarea cadrului normativ pentru a asigura 

specializarea persoanelor care lucrează cu copiii aflaţi 

în contact cu sistemul justiţiei are loc la nivel 

departamental prin elaborarea de instrucțiuni și alte 

acte departamentale. În paralel cu această acțiune care 

este în curs de realizare, specializarea se produce prin 

elaborarea de programe de instruire specializată și 

cursurile propriu-zise. În acest context, precum și a 

acțiunii 6.3.1. p. 2 și 6.3.1. p. 3 care se realizează 

Realizată  

(pentru 

perioada de 

raportare) 

Suport UNICEF, 

Norlam 

Fluctuaţia 

cadrelor; 

 

În cadrul 

reformelor 

iniţiate ale 

sistemului 

penitenciar cu 

referire la 

personal, 

domeniile de 

intervenţie şi 

acţiunile 

prevăzute de 

SRSJ şi Planul 

de acţiuni de 

implementare a 

acesteia despre 

demilitarizarea 

sistemului (p. 

6.5.6) urmează a 

fi studiată 

 Studiul: 

Serviciile 

pentru copiii 

în contact cu 

sistemul de 

justiţie şi 

stabilirea 

costului 

anual al 

acestora 
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Stat, 

Consiliul de 

Mediere,  

Consiliul 

Naţional pentru 

Protecţia 

Drepturilor 

Copilului, 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

concomitent, menționăm: 

Prin Ordinul Procurorului General nr. 808-p din 

07.09.2010 cu privire la sarcinile procuraturii în 

domeniul protecţiei drepturilor copilului şi înfăptuirea 

justiţiei pentru minori au fost desemnaţi procurori 

specializaţi în problemele copiilor. Respectiv, 

procurorii specializaţi beneficiază de cursuri de 

formare şi instruiri specializate în domeniul asistării şi 

protecţiei copiilor. Cursurile fiind organizate de către 

Institutul Național al Justiției. 

 

În ce privește sistemul judecătoresc, comunicăm că 

Consiliul Superior al Magistraturii a solicitat tuturor 

instanțelor judecătorești identificarea judecătorilor care 

vor fi specializați în examinarea cauzelor cu implicarea 

minorilor.  La moment, lista judecătorilor se 

definitivează, urmînd a fi aprobată, în termeni proximi, 

prin Hotărîre a Consiliului Superior al Magistraturii. 

 

Important este și specializarea avocaților în cauzele cu 

minori, care acordă asistență juridică garantată de stat. 

În acest sens sunt relevante următoarele Hotărîri ale 

Consiliului Național pentru asistență juridică garantată 

de stat, după cum urmează:  

1) Hotărîrea nr. 16 din 29.09.2010 (formarea listelor de 

avocaţi specializaţi în cauzele cu minorii); 

2) Hotărîrea nr. 03 din 11.04.2012 (actualizarea listei 

avocaţilor specializaţi în cauzele cu implicarea 

copiilor); 

3) Hotărîrea nr. 19 din 21.12.2012 (suplinirea listei 

avocaţilor specializaţi în cauzele cu implicarea 

copiilor); 

 

La nivelul Ministerului Afacerilor Interne, este 

aprobat Ordinul nr. 400 din 10.11. 2004 ”Cu privire la 

organizarea activităţii Serviciilor pentru minori ale 

comisariatelor de poliţie”. Prin acest ordin a fost 

aprobat: 

1. Regulamentul-tip al secţiei (inspectoratului), 

serviciului, biroului şi grupului pentru minori al 

comisariatului de poliţie, cu fişele de post ale 

colaboratorilor serviciului respectiv ( anexa nr. 1). 

2. Instrucţiunile cu privire la organizarea activităţii 

secţiei (inspectoratului), serviciului, biroului şi 

grupului pentru minori în comisariatul de poliţie”, cu 

anexele respective ( anexa nr. 2 ). 

 

Pentru realizarea acțiunii în cauză, Oficiul Central de 

probațiune a aprobat Ordinul nr. 108-p din 31 ianuarie 

2013 cu privire la stabilirea persoanelor care lucrează 

minuţios 

problema şi luată 

în consideraţie 

că o reformă 

ineficientă ar 

putea avea 

impact negativ 

asupra 

personalului 

penitenciar. 
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cu copiii aflați în conflict cu legea penală. Ordinul 

indicat conține lista nominală a consilierilor de 

probațiune din țară, care vor întocmi referatele de 

evaluare presentențială, vor supraveghea și acorda 

asistență și consiliere copiilor supuși probațiunii. 

 În cadrul proiectului comun al MJ şi UNICEF „Suport 

Ministerului Justiţiei în promovarea reformelor justiţiei 

pentru copii” a fost elaborat Curriculumul pentru 

personalul care lucrează cu copiii aflaţi în detenţie – 

„Asigurarea drepturilor copiilor din detenţie”, ce ar 

contribui la formarea unor competenţe noi, specifice, 

necesare unui angajat al sistemului penitenciar care 

interacţionează cu minorii în detenţie în realizarea 

adecvată a rolului şi misiunii lui profesionale, având 

menirea de a da o mai mare claritate asupra exigenţelor 

speciale de tratament a copiilor în detenţie.  

Disciplina conţine 16 ore pentru ofiţeri şi 8 ore pentru 

subofiţeri şi cuprinde următoarea tematică:  

1. Justiţia pentru copii: noţiuni introductive. Autorităţi 

ce administrează justiţia pentru copii. 

2. Plasarea în instituţia de detenţie. Mediul fizic şi 

facilităţile. Igiena şi asistenţa medicală. 

3. Comunicarea cu deţinuţii minori. 

4. Educaţia minorilor în locurile de detenţie. Asistenţa 

socială acordată deţinuţilor minori. 

5. Constrângerea fizică şi sancţiunile disciplinare. 

Curricula a fost prezentată specialiştilor Secţiei 

activităţi cu personalul, pregătirea profesională şi 

respectarea legii DRU DIP, specialiştilor responsabili 

de pregătirea profesională, psihologilor din instituţiile 

penitenciare unde se deţin minori şi lectorilor din 

cadrul Centrului Instructiv al sistemului penitenciar. 

Afară de prezentarea obiectivelor operaţionale şi 

conţinuturilor disciplinei, participanţii au discutat 

despre planificarea orelor (numărul de ore rezonabil 

pentru o instruire de calitate) şi categoriile de personal 

ce urmeză a fi instruit.  În urma discuţiilor şi 

prezentărilor realizate de experţi, participanţii au luat 

decizia de a implementa Curricula nominalizată în 

cadrul Centrului de Instruire Goian, ca fiind o instruire 

iniţială şi instruirea continuă să fie realizată cu 

colaboratorii ce activează în instituţiile penitenciare în 

care se deţin copii (P-2, P-5, P-7, P-11, P-13, P-17). 

Din momentul reluării activităţii Penitenciarului nr. 10 

– Goian şi până în prezent, personalul instituţiei a 

participat la diverse tipuri de instruiri, axate pe lucrul 

cu minorii. Astfel, în perioada 05 – 09.08.2012, 7 

angajaţi ai Penitenciarului nr.10 – Goian, au participat 

la o vizită de studiu în Academia de Instruire KRUS şi 

Penitenciarul din Oslo, Norvegia. În perioada 13 – 
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24.08.2012, 16 colaboratori au fost implicaţi în primul 

modul al instruirii organizate cu susţinerea Misiunii 

Norvegiene de Experţi pentru Promovarea Supremaţiei 

Legii în Moldova, cu participarea a doi experţi din 

Penitenciarul din Oslo, Norvegia. 

În perioada 14 – 16.11.2012, angajaţii serviciului 

detenţie al Penitenciarului nr.10 – Goian, în număr de 

6 persoane au beneficiat de cursuri de instruire, 

organizate de către reprezentanţii Direcţiei activitate 

educativă, psihologică şi asistenţă socială a 

Departamentului Instituţiilor Penitenciare.  

În ultima săptămînă a lunii noiembrie a.c., 

reprezentanţii serviciilor detenţie, regim, supraveghere 

şi pază, în număr de 15 persoane, au participat la 

modul doi al instruirii organizate cu experţii din 

Norvegia. 

 

De asemenea, începînd cu anul de instruire 2012, în 

Programele de instruire iniţială şi perfecţionare a fost 

introdusă disciplină nouă „Asigurarea drepturilor 

copiilor în locurile de detenţie", lecţii ce au fost citite 

la fiecare grup instruit. Numărul de ore pentru fiecare 

program este: 

 pregătirea iniţială a subofiţerilor de justiţie (3 

luni, cursanţi) - 8 ore; 

 pregătirea iniţială a ofiţerilor (2 săptămâni) - 

4 ore; 

 perfecţionarea personalului sistemului 

penitenciar (1 săptămână) - 4 ore. 

 

Cu referire la instruirea personalului din Penitenciarul 

nr.10 Goian, penitenciar pentru minori, s-au desfăşurat 

două module de instruire, şi anume, I-ul modul s-a 

constituit din lecţii teoretice, care s-au petrecut în 

Centrul instructiv pe perioada 13.08.12 - 24.08.12 şi 

modulul II, a conţinut lecţii practice desfăşurate în 

Penitenciarul nr. 10, pe perioada 26.11.12-30.11.12. 

 

Pentru anul de studii 2013 se planifică instruirea în 

domeniul „Asigurării drepturilor copiilor în locurile de 

detenţie" mai desfăşurată cu categoriile de persoane ce 

au tangenţe în activitatea sa cu minorii. Însă pentru 

aceste instruiri este nevoie de procurarea unui lot de 

literatură specializată în domeniul dat.  

 

De asemenea, se planifică invitarea unor reprezentanţi 

din Centrul de plasament temporar a minorilor şi a 

Organizaţiilor neguvernamentale ca în comun să fie 

petrecute instruiri la acest domeniu sub diferite metode 
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(seminare, mese rotunde). 

 

Ministerul Justiției continuă activitatea de identificare a 

actorilor  

care lucrează cu copiii aflaţi în contact cu sistemul 

justiţiei, pentru a asigura procesul de specializare a 

acestora, fie prin formularea propunerilor de 

modificare a cadrului normativ, fie prin adoptarea de 

acte departamentale. 

 

6.3.1., p. 5 - Întocmirea 

şi actualizarea 

permanentă a listei de 

avocaţi specializaţi în 

asistenţa juridică 

garantată de stat în 

cauzele care implică 

copii 

 

Listă 

întocmită şi 

actualizată 

periodic 

Trimestrul I, 

2012 - 

Trimestrul  IV, 

2016 

Consiliul 

Naţional 

pentru 

Asistenţa 

Juridică 

Garantată de 

Stat 

Listele au fost actualizate: 

Hotărîrea CNAJGS nr. 3 din 11.04.2012 

Hotărîrea CNAJGS nr. 19 din 21.12.2012 

 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

- Actualizarea 

listelor 

permanent 

Hotărîrea 

CNAJGS nr. 

3 din 

11.04.2012 

Hotărîrea 

CNAJGS nr. 

19 din 

21.12.2012 

Hotărârile 

nominalizate 

pot fi 

accesate la 

adresa: 

http://www.c

najgs.md/ro/c

adrul-

normativ.htm

l  

6.3.1., p. 6 - Elaborarea 

ghidurilor metodologice 

pentru avocaţii 

specializaţi în asistenţa 

juridică garantată de 

stat în cauzele care 

implică copiii 

 

 

Ghiduri 

elaborate şi 

distribuite 

Trimestrul I, 

2012 - 

Trimestrul  IV, 

2016 

Consiliul 

Naţional 

pentru 

Asistenţa 

Juridică 

Garantată de 

Stat, 

Uniunea 

Avocaţilor, 

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei 

În cadrul proiectului „Reforma Sistemului de Justiţie 

Juvenilă”, implementat de UNICEF cu sprijinul 

financiar al Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare 

Internaţională  (SIDA), CNAJGS în colaborare cu 

Ministerul Justiţiei a elaborat Ghidul avocatului care 

acordă asistenţă juridică garantată de stat copiilor aflaţi 

în conflict cu legea. 

Realizată  

(pentru 

perioada de 

raportare) 

85,7 mii lei       

(alocat din buget 

pentru 2013) 

Pentru anii 2011-

2012 nu au fost 

disponibile 

resurse 

financiare pentru 

elaborarea 

ghidurilor. 

- 

1. Ghidul 

avocatului 

care acordă 

asistenţă 

juridică 

garantată de 

stat copiilor 

aflaţi în 

conflict cu 

legea 

2. Publicația 

– Ce faci 

cînd copilul 

tău este în 

conflict cu 

legea? 

6.3.2., p. 3 - 

Modificarea cadrului 

normativ în vederea 

acordării dreptului de 

asistenţă juridică 

garantată de stat 

Proiect de 

lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul I - 

IV, 2012 
Ministerul 

Justiţiei,  

Consiliul 

Naţional pentru 

Asistenţa 

Juridică 

Reieșind din rolul Consiliului Național pentru 

Asistență Juridică Garantată de Stat stabilt prin Legea 

nr. 198 din 26 iulie 2007 de a realiza politica în 

domeniul asistenţei juridice garantate de stat, prin 

scrisoarea nr. 03/7724 din 20 septembrie 2012 a fost 

solicitat Consiliului prezentarea propunerilor relevante 

Nerealizata - - 

Urmează a fi 

realizată în 

trimestrul I 

2013. 

- 

http://www.cnajgs.md/ro/cadrul-normativ.html
http://www.cnajgs.md/ro/cadrul-normativ.html
http://www.cnajgs.md/ro/cadrul-normativ.html
http://www.cnajgs.md/ro/cadrul-normativ.html
http://www.cnajgs.md/ro/cadrul-normativ.html
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copiilor victime ale 

infracţiunilor 

 

Garantată  

de Stat 

pentru executarea acțiunii.  

 

În prezent, Ministerul Justiției este în proces de 

elaborare a amendamentelor la Legea nr. 198, în 

contextul executării și altor acțiuni din Plan, urmînd a 

fi formulate propuneri corespunzătoare obiectivului 

trasat. 

6.3.3. p. 1 - Elaborarea 

recomandărilor privind 

managementul de caz în 

lucrul cu copiii supuşi 

probaţiunii 

Recomandăr

i metodice 

elaborate şi 

aprobate 

Trimestrul  IV, 

2012 -  

Trimestrul II, 

2013 

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei 

I. În scopul monitorizării solicitărilor parvenite de la 

organele de drept în adresa Birourilor de probaţiune, în 

vederea întocmirii referatelor presentinţiale în privinţa 

personalităţii bănuitului, învinuitului sau inculpatului, 

precum şi supravegherea modului de respectare a 

prevederilor Ordinului Ministerului Justiţiei nr.560 din 

31.12.2008, de către Secţia probaţiune juvenilă şi 

presentinţială a fost elaborat mecanismul cu privire la 

monitorizarea perfectării referatelor presentinţiale de 

evaluare a personalităţii bănuitului, învinuitului sau 

inculpatului minor sau adult, aprobat prin Ordinul 

OCP nr. 63 din 22.05.2012. În conformitate cu acest 

Ordin Birourile de probaţiune, la parvenirea 

solicitărilor privind întocmirea referatelor 

presentinţiale de evaluare a personalităţii, înregistrează 

solicitare în registru de evidenţă a referatelor de 

evaluare şi informează Oficiul central de probaţiune, 

prin intermediul adresei electronice. Ulterior, Birourile 

de probaţiune informează Oficiul central de probaţiune 

despre executarea solicitărilor privind întocmirea  

referatelor presentinţiale. 

II. Instrucţiunea privind asigurarea executării 

măsurilor de constrângere cu caracter educativ a fost 

elaborată de către Secţia probaţiune juvenilă şi 

presentinţială, în vederea executării cu prevederile art. 

54, art. 93 şi art. 104 al CP RM, în scopul asigurării 

executării de către minori a măsurilor de constrângere 

cu caracter educativ şi determinării principiilor de bază 

ale relaţiilor dintre minori şi organele specializate 

competente care asigură executarea pedepsei în cauză. 

Instrucţiunea este finalizată şi urmează a fi aprobată. 

III. În scopul pregătirii pentru liberare a deținuților 

minori  din penitenciare, de către Secţia probaţiune 

juvenilă şi presentinţială a fost iniţiat proces de 

elaborare Instrucţiunii privind organizarea 

activităţilor specialiştilor la pregătirea pentru liberare 

şi reintegrarea socială a deținuților minori, în vederea 

asigurării şi determinării principiilor de bază ale 

relaţiilor dintre minori şi organele specializate 

competente care asigură reabilitarea socială copiilor. 

Instrucţiunea urmează să fie analizată şi expusă pentru 

dezbateri publice Birourilor de probaţiune teritoriale 

(în varianta electronică).  

Realizată  

(pentru 

perioada de 

raportare) 

Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

- 

- 1.   Ordinul 

OCP nr. 63 

din 

22.05.2012 - 

Mecanismul 

cu privire la 

monitorizare

a perfectării 

referatelor 

presentinţiale 

de evaluare a 

personalităţii 

bănuitului, 

învinuitului 

sau 

inculpatului 

minor sau 

adult ; 

2. 

Instrucţiunea 

privind 

asigurarea 

executării 

măsurilor de 

constrângere 

cu caracter 

educativ 

3.  

Instrucţiunea 

privind 

organizarea 

activităţilor 

specialiştilor 

la pregătirea 

pentru 

liberare şi 

reintegrarea 

socială a 

deținuților 

minori (în 

proces de 

elaborare) 
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IV. În scopul de a ajuta la îmbunătățirea procesului de 

resocializare a minorilor cu comportamente 

delincvente şi acordării ajutorului metodic consilierilor 

de probaţiune în lucrul cu minorii, Secţia probaţiune 

juvenilă şi presentinţială lucrează în prezent asupra 

elaborării  Recomandării metodice privind 

monitorizarea situaţiei pre şi post integrare a 

minorului în familie. Recomandarea metodică privind 

monitorizarea situaţiei pre şi post integrare a minorului 

în familie a fost supusă dezbaterilor publice, în urma 

căror au fost analizate toate propunerile parvenite din 

subdiviziunile teritoriale, ulterior a fost înaintată spre 

aprobare conducerii OCP.  

 

4.  

Recomandare 

metodică 

privind 

monitorizare

a situaţiei pre 

şi post 

integrare a 

minorului în 

familie 

(în proces de 

elaborare) 

6.3.3., p. 3 -  Asigurarea 

recrutării consilierilor 

de probațiune juvenilă 

cu studii în domeniul 

psihologiei și asistenței 

sociale 

Numărul  

consilierilor 

de 

probaţiune  

cu studii în 

domeniu 

recrutaţi 

Trimestrul  I, 

2012 -  

Trimestrul IV, 

2016 

Ministerul 

Justiţiei 

 

La situaţia din 17 ianuarie 2013 în cadrul sistemului de 

probaţiune activează 5 consilieri de probaţiune cu 

studii în domeniul asistenţei sociale şi 5 consilieri cu 

studii în domeniul psihologiei. Concomitent, pe 

parcursul anului 2012, în bibliografia informaţiei cu 

privire la condiţiile de participare la concursul pentru 

suplinirea funcţiilor publice vacante din cadrul 

subdiviziunilor teritoriale ale Oficiului central de 

probaţiune (consilier de probaţiune) au fost incluse 

surse bibliografice din domeniul psihologiei şi 

asistenţei sociale. Prin urmare, în urma desfăşurării 

concursului privind suplinirea funcţiilor publice 

vacante din perioada iulie – august 2012, au fost 

avantajaţi candidaţii cu studii din domeniile enunţate. 

Respectiv în cadrul Biroului de probaţiune Rîşcani, 

Chişinău au fost numite în funcţii de consilieri de 

probaţiune 2 persoane cu studii din ramura asistenţei 

sociale şi în Biroul de probaţiune Bender 1 persoană cu 

studii în domeniul pedagogiei şi psihologiei. Fişele de 

post ale consilierilor de probaţiune din domeniul 

justiţiei juvenile vor fi modificate după avizarea noului 

Stat de personal, elaborat în legătură cu optimizarea 

sistemului de probaţiune. Consilierii de probaţiunii din 

domeniul lucrului cu minorii,  pe parcursul anului 

2012 au participat la următoarele forme de instruire:  

- La 4 mai 2012 a avut loc Conferinţa 

naţională „Mecanismul de dejudiciarizare a cauzelor 

penale cu implicarea copiilor”;  

- În perioada 28 – 29 mai 2012 a avut loc 

seminarul de instruire cu genericul „Justiţia pentru 

copii. Practici de dejudiciarizare”;  

- În perioada lunilor septembrie – octombrie 

2012 au avut loc seminare regionale de instruire cu 

genericul „Aspecte practice ale probaţiunii 

presentenţiale şi sentenţiale în comunitate”. 

Realizată  

(pentru 

perioada de 

raportare) 

Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

- 

- 

1. Anunțuri 

privind 

concursurile 

de angajare; 

2. 

Coresponden

ța cu 

instituțiile 

din cadrul 

sistemului de 

educație; 

3. Acordul 

încheiat cu 

USM privind 

efectuarea 

stagiilor de 

practică. 
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6.3.4., p. 1 - Analiza şi 

modificarea cadrului 

normativ care 

reglementează 

sancţiunile disciplinare 

aplicate copiilor aflaţi 

în detenţie, măsurile de 

stimulare a acestor 

copii şi depunerea 

plîngerilor de către 

aceştia 

 

 

 

 

1. Evaluare 

efectuată şi 

recomandări 

formulate 

2. Proiect de 

modificare a 

cadrului 

normativ, 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul  I, 

2012 -  

Trimestrul II, 

2013 

Ministerul 

Justiţiei, 

Centrul pentru 

Drepturile 

Omului 

În cadrul proiectului „Suport Ministerului Justiţiei în 

promovarea reformelor justiţiei pentru copii”, 

implementat de MJ în parteneriat cu UNICEF 

Moldova, a fost realizat „Studiul privind sancţiunile 

disciplinare aplicabile copiilor în detenţie, cu accent 

faţă de excluderea încarcerării faţă de copii”. Studiul 

prezintă analiza aspectelor juridice cît şi psihologice 

ale aplicării pedepsei faţă de copii, care totodată, 

formulează concluzii privind modificarea şi 

completarea cadrului normativ privind procedura de 

aplicare a sancţiunilor disciplinare, a măsurilor de 

stimulare a copiilor în detenţie şi vine cu un set de 

recomandări.  

Astfel, conform standardelor consacrate în domeniu, 

cadrul juridic naţional relevant precum şi rezultatele 

obţinute urmare a evaluării aplicării sancţiunilor 

disciplinare şi a stimulărilor faţă de copiii deţinuţi, în 

penitenciare au fost identificate recomandări 

structurate în 2 subsecţiuni: 

- recomandări generale privind sancţiunile disciplinare 

şi măsurile de stimulare aplicabile copiilor în detenţie; 

- recomandări privind sancţiunea încarcerării aplicabilă 

copiilor aflaţi în detenţie. 

În acelaşi context, conform dispoziţiei DIP nr.52d din 

02.05.2012, a fost înaintat un set de propuneri pentru 

modificarea Codului de Executare, inclusiv la 

compartimentul procedurii de aplicare a sancţiunilor 

disciplinare, în care se regăseşte şi izolarea(pe un 

termen de la o oră până la 72 de ore). Totuşi, au fost 

modificate radical modul şi cazurile când aceasta poate 

fi aplicată, termenul acesteia, precum şi procedura de 

individualizare a pedepsei disciplinare, astfel fiind 

posibilă de a fi aplicată doar în cazurile cînd se admit 

repetat abateri foarte grave şi concomitent faptele sunt 

de natură să aducă atingere semnificativă ordinii sau 

siguranţei penitenciarului, vieţii sau sănătăţii proprii 

sau a altor persoane.Acțiunea  este în curs de 

realizare, proiectul este remis MJ, pentru consultările 

publice şi definitivarea acestuia conform rezultatelor 

consultărilor. 

 

Realizată  

(pentru 

perioada de 

raportare) 

Studiul a fost 

realizat cu suportul 

UNICEF, 

proiectul de lege 

realizat în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

- - 1. Studiul 

privind 

sancţiunile 

disciplinare 

aplicabile 

copiilor în 

detenţie, cu 

accent faţă de 

excluderea 

încarcerării 

faţă de copii 

2. Copia 

scrisorii de 

expediere a 

proiectului 

de lege 

pentru 

modificarea 

şi 

completarea 

unor acte 

legislative; 

Proiectul de 

lege și nota 

informativă. 

 

6.3.4, p. 4 - Optimizarea 

personalului educativ, 

inclusiv a celui de 

psihologi, din 

instituţiile penitenciare 

în a căror custodie se 

află copii 

 

1. Studiu 

efectuat şi 

recomandări 

formulate. 

2. Numărul 

de personal 

optimizat. 

Trimestru III 

2012 – 

Trimestrul I 

2013 

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei 

Informaţie cu privire la numărul de personal educativ 

şi psihologi în cadrul Izolatoarelor de urmărire penală 

pentru perioada 2011 – 2012: 

Penitenciarul nr.5-Cahul 
Conform schemei de încadrare, în cadrul serviciului 

activitate educativă, psihologică şi asistenţă socială, 

sunt prevăzute: 2011 

- şef de sector - 4 unităţi; 

Realizată  

(pentru 

perioada de 

raportare) 

Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

- - Ordinul DIP 

nr. 273 din 

09.11.2012 

„Cu privire la 

modificarea 

anexei 

ordinului 

DIP nr. 145 
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- specialist, psiholog - 1 unitate. 

Total — 5 unităţi. 

2012 
- şef de sector - 3 unităţi; 

- specialist, psiholog - 2 unităţi; 

- specialist, asistent social - 1 unitate. 

Total - 6 unităţi. 

Penitenciarul nr.ll-Bălţi 
Conform schemei de încadrare, în cadrul serviciul 

activitate educativă, psihologică şi asistenţă socială, 

sunt prevăzute: 2011 

- şef de sector - 5 unităţi; 

- specialist, psiholog - 1 unitate. 

Total - 6 unităţi. 

2012 
- şef de sector - 5 unităţi; 

- specialist, psiholog - 2 unităţi; 

- specialist, asistent social - 1 unitate. 

Total — 8 unităţi. 

Penitenciarul nr.l2-Bender 
Conform schemei de încadrare, în cadrul serviciul 

activitate educativă, psihologică şi asistenţă socială, 

sunt prevăzute: 2011 

- şef de sector - 2 unităţi; 

- specialist, psiholog - 1 unitate. 

Total - 3 unităţi. 

2012 
- şef de sector - 2 unităţi; 

- specialist, psiholog - 1 unitate; 

Total - 3 unităţi. 

Penitenciarul nr.l3-Chişinău 
Conform schemei de încadrare sunt prevăzute: 2011 

1) serviciul activitate educativă cu deţinuţii, care 

include: 

- şef de sector - 4 unităţi; 

- specialist pentru lucru cu minorii - 1 unitate. 

2) serviciul activitate psihologică şi asistenţă socială, 

care include: 

- specialist, psiholog - 1 unitate; 

- specialist, asistent social - 1 unitate. 

Total - 7 unităţi. 

2012 
1) serviciul activitate educativă cu deţinuţii, care 

include: 

- şef de sector - 4 unităţi; 

- specialist pentru lucru cu minorii - 1 unitate. 

2) serviciul activitate psihologică şi asistenţă socială, 

care include: 

- specialist, psiholog - 3 unităţi; 

- specialist, asistent social - 2 unităţi; 

din 29 iunie 

2012”. 
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Total- 10 unităţi. 

Penitenciarul nr.l7-Rezina 
Conform   schemei   de   încadrare,   în   cadrul   

serviciul   activitate   educativă, psihologică şi asistenţă 

socială, sunt prevăzute: 2011 

- şef de sector - 10 unităţi; 

- specialist, psiholog - 2 unităţi; 

specialist, asistent social - 1 unitate. 

Total - 13 unităţi. 

2012 
- şef de sector - 6 unităţi; 

- specialist, psiholog - 2 unităţi; 

- specialist, asistent social - 2 unitate. 

Total - 10 unităţi. 

Datele statistice cu privire la numărul de personal 

educativ şi de psihologi în cadrul Penitenciarului nr.2-

Lipcani şi Penitenciarului nr.10-Goian, pentru perioada 

2011-2012. 

Penitenciarul nr.2-Lipcani 
Conform schemei de încadrare, pentru anul 2011, în 

cadrul serviciul activitate educativă, psihologică şi 

asistenţă socială, sunt prevăzute: 

- şef de sector - 7 unităţi; 

- specialist, asistent social - 1 unitate; 

- specialist, psiholog - 1 unitate. 

Total - 9 unităţi. 

 

Pentru anul 2012, sunt prevăzute:  

- şef de sector - 2 unităţi; 

- specialist, asistent social - 1 unitate; 

- specialist, psiholog - 2 unităţi. 

Total - 5 unităţi. 

Penitenciarul nr.10-Goian 
Conform schemei de încadrare, pentru anul 2012, în 

cadrul serviciului detenţie sunt prevăzute: 

a) secţia regim iniţial: 

- specialist, educator - 1 unitate; 

- specialist, psiholog - 1 unitate; 

- specialist, asistent social - 1 unitate. 

b) secţia regim comun: 

- specialist, educator - 1 unitate; 

- specialist, asistent social - 1 unitate.' 

c) secţia regim de resocializare: 

- specialist, educator - 1 unitate; 

- specialist, asistent social - 1 unitate. 

Total - 7 unităţi. 

 

A fost efectuat studiu comparativ privind numărul de 

personal educativ şi de psihologi în penitenciarele nr. 

2-Lipcani şi nr.10-Goian şi izolatoare de urmărire 
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penală. Totodată, la 09 noiembrie 2012, a fost emis 

Ordinul DIP nr. 273 „Cu privire la modificarea anexei 

ordinului DIP nr. 145 din 29 iunie 2012”, prin care, 

şefii de subdiviziuni urmează să înainteze propuneri 

privind optimizarea statului de personal şi schemei de 

încadrare ale instituţiei pe care o conduc. 

În acest sens, urmează a fi optimizat personalul 

enumerat mai sus, reieşind din necesităţile practice şi 

cifra efectivului-limită stabilită prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 735 din 03.10.2012 „Cu privire la 

optimizarea structurii, activităţii Ministerului Justiţiei 

şi autorităţilor administrative din subordine”. 

 

6.3.4. p.5 - Elaborarea 

unor programe de 

pregătire a copiilor 

pentru eliberarea din 

detenţie 

Programe 

elaborate 

Trimestru III 

2012 – 

Trimestrul IV 

2013 

Ministerul 

Justiţiei 

Cu referire la Programul de pregătire pentru eliberare 

pentru copii deţinuţi aprobat prin Ordinul DIP nr.183 

din 30 septembrie 2009, Vă comunicăm că acest 

program conţine patru domenii de competenţă: relaţiile 

interpersonale, relaţiile de familie, orientarea 

profesională şi atitudinea faţă de sine, domenii ce s-au 

dovedit a fi esenţiale pentru pregătirea pentru eliberare 

a condamnaţilor minori. El este realizat de către 

specialişti psihologi şi asistenţi sociale care au abilităţi 

şi cunoştinţe necesare pentru realizarea activităţilor 

nominalizate. Serviciul de probaţiune are un număr 

foarte mic de specialişti psihologi şi asistenţi sociali şi 

la momentul actual nu dispune de careva programe. 

 

Realizată  

(pentru 

perioada de 

raportare) 

Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

- - Ordinul DIP 

nr.183 din 

30.09.2009 

6.3.4. p.6 - Elaborarea 

şi implementarea unor 

programe de 

învăţământ general şi 

vocaţional pentru copiii 

aflaţi în detenţie 

Programe 

elaborate şi 

implementat

e 

Trimestru III 

2012 – 

Trimestrul IV 

2016 

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Educaţiei 

În perioada anului de studii 2011-2012 au frecventat 

şcoala 93 deţinuţi minori, dintre care au încheiat anul 

de studii 87, iar 11 au susţinut examenele de absolvire 

a gimnaziului. Pentru asigurarea şanselor egale de 

acces la instruire generală au fost deschise şi activează 

clase de instruire generală afiliate şcolilor, gimnaziilor, 

liceelor din raza dislocării penitenciarelor după cum 

urmează: 

- Liceul Teoretic Lipcani - Penitenciarul nr.2-

Lipcani - 45 deţinuţi – (în legătură cu transferul 

deţinuţilor minori pentru executarea pedepsei la 

Penitenciarul nr.10-Goian clasele vor fi transferate la 

Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Ciorescu) 

- Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu” Cahul - 

Penitenciarul nr.5- Cahul - 4 deţinuţi 

- Liceul Teoretic Lăpuşna - Penitenciarul nr.7-

Rusca - 2 deţinute 

- Şcoala Medie nr. 9, or. Bălţi - Penitenciarul 

nr.11-Bălţi - 7 deţinuţi 

- Şcoala nr. 41, or. Chişinău - Penitenciarul nr.13-

Chişinău - 26 deţinuţi 

- Gimnaziul Saharna, or. Rezina - Penitenciarul 

nr.17-Rezina - 3 deţinut 

Realizată  

(pentru 

perioada de 

raportare) 

Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

- - 1. Programul  

cu privire la 

pregătirea 

către 

eliberare a 

condamnaţilo

r minori 

2. Ordin ME, 

MJ, MF clase 

de instruire 

generala 

pentru 

detinutii 

minori 

3. Ordin 

Ministerul 

Educatiei nr. 

633 din 

28.06.2012 

invatamint 

secundar 

profesional 

4. Planul-
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Cît priveşte setul programelor de formare generală a 

minorilor, ţinem să menţionăm că acestea se 

elaborează în exclusivitate de către Ministerul 

Educaţiei, prin intermediul Institutului de Ştiinţe ale 

Educaţiei, iar DIP a coordonat planul – cadru de 

învăţămînt cu Ministerul Educaţiei. Instituţiile 

penitenciare la rîndul lor asigură şcolile cu rechizite, 

întocmirea orarului, prezenţa deţinuţilor la ore şi 

pregătirea temelor pentru acasă (meditaţiile). 

Concomitent, deţinuţilor minori care execută pedeapsa 

privativă de libertate în Penitenciarul nr.2-Lipcani, le 

este asigurat şi dreptul la instruire vocaţional-tehnică. 

Pe parcursul anului de studii 2011-2012 au fost 

înmatriculaţi 47 minori, la specialităţile tîmplar, 

strungar şi lăcătuş reparator. 

 

 

 

cadru de 

învățămînt 

 

 

Direcţia strategică 6.4. Respectarea drepturilor persoanelor private de libertate; eradicarea torturii şi a relelor tratamente 

 

6.4.1, p. 1 - Efectuarea 

unui studiu al legislației 

și al practicii aplicării 

măsurilor preventive și 

a altor măsuri 

procesuale de 

constrîngere, cu accent 

pe arestul preventiv, 

arestul la domiciliu și 

eliberarea pe cauțiune  

Studiu 

efectuat si 

recomandari 

formulate 

Trimestrul I  – 

II, 2012 
Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Centrul pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Economice şi 

Corupţiei, 

Serviciul 

Vamal, 

Curtea Supremă 

de Justiţie, 

Centrul pentru 

Drepturile 

Omului, 

Ministerul 

Justiţiei 

 

Studierea legislaţiei internaţionale şi naţionale a fost 

efectuată. Subiectul a fost examinat şi reglementat în 

cadrul Legii 66 din 05.04.2012 pentru modificarea şi 

completarea Codului de procedură penală al Republicii 

Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003. 

 

Realizată Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

- - Studiul 

legislației și 

al practicii 

aplicării 

măsurilor 

preventive și 

a altor măsuri 

procesuale de 

constrîngere, 

cu accent pe 

arestul 

preventiv, 

arestul la 

domiciliu și 

eliberarea pe 

cauțiune 

(PG) 

6.4.1, p. 2 -  Elaborarea 

unui proiect de 

modificare a cadrului 

legislativ în vederea 

respectării garanţiilor 

procesuale în cazul 

aplicării măsurilor 

preventive și a altor 

măsuri procesuale de 

Proiect de 

lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul II  – 

IV, 2012 
Ministerul 

Justiţiei, 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Centrul pentru 

Combaterea 

Acțiune realizată prin reglementările din cadrul Legii 

nr. 66 din 05.04.2012 pentru modificarea şi 

completarea Codului de procedură penală al Republicii 

Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003. 

 

Realizată Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

- 

- Legea nr. 66 

din 

05.04.2012 

pentru 

modificarea 

şi 

completarea 

Codului de 
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constrîngere   

 

Crimelor 

Economice şi 

Corupţiei, 

Serviciul 

Vamal, 

Curtea Supremă 

de Justiţie, 

Centrul pentru 

Drepturile 

Omului 

procedură 

penală al 

Republicii 

Moldova nr. 

122-XV din 

14 martie 

2003 

6.4.2, p. 2 - Instalarea 

echipamentelor de 

supraveghere video în 

toate locurile de 

detenţie 

Echipament

e instalate şi 

sisteme de 

supravegher

e video 

funcţionale 

Trimestrul I , 

2012 -  

Trimestrul IV, 

2013 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Ministerul 

Justiţiei, 

Centrul pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Economice şi 

Corupţiei 

Acţiunea a fost realizată parţial, prin organizarea şi 

desfăşurarea de către DL a DIP a licitaţiilor publice cu 

privire la achiziţionarea mijloacelor tehnice de pază, 

supraveghere şi legătură, unde în urma licitaţiei 

publice cu nr.2101/11 din 07.12.2011 au  fost 

achiziţionate 19 complete de sisteme de supraveghere 

video cu 90 de camere video în complet, în urma 

licitaţiei publice cu nr.758/12 din 25.04.2012 au fost 

achiziţionate 13 complete de sisteme de semnalizare 

Satel Integra 128, 12 pupitre de legătură operativă 

Panasonic KX-TEB3008, 100 staţii radio portabile 

Kenwood TK 3306 şi acumulatoare de rezervă. 

Echipamentul menţionat în afară de sistemul de 

supraveghere video a fost distribuit, instalat şi dat în 

exploatare de către serviciul pentru deservirea tehnică 

a mijloacelor de pază şi legătură conform destinaţiei în 

subdiviziunile DIP. Ceea ce ţine de echipamentul 

video, conform contractului, instalatorul sistemului 

este firma SRL. Voinicconstruct, unde pănă la 

momentul respectiv pe perioada anului 2012 au fost 

montate 15 complete, dintre care 4 complete vor fi 

instalate şi date în exploatare odată cu iniţierea 

activităţii în Penitenciarul nr.10-Goian. 

Pe parcursul anului 2011-2012 au fost achiziţionate 19 

complete de unităţi tehnice şi 90 camere video de 

supraveghere. 

 

Pe parcursul anului 2012 au fost achiziţionate 13 

complete de sisteme de semnalizare cu alarmă; 12 

sisteme de legătură operativă; 100 staţii radio portabile 

şi 200 acumulatoare pentru ele. 

 

Realizată  

(pentru 

perioada de 

raportare) 

Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

4 complete de 

sisteme de 

supraveghere 

video vor fi 

montate odată cu 

deschiderea 

Penitenciarului 

nr.10 Goian. 

Sunt 

necesare în 

continuare 

alocaţii care 

să asigure 

realizarea 

acţiunii până 

la capăt 

Documentele 

respective 

(contractele 

de achiziţii) 

sunt păstrate 

în DL a DIP 

(organizator 

a licitaţiilor 

publice) 

6.4.3., p. 1 - Analiza 

cadrului normativ 

privind funcționarea 

instituțiilor 

responsabile de 

privarea de libertate în 

partea ce ține de 

1. Analiză 

efectuată şi 

recomandări 

formulate 

2. După caz, 

proiect de 

modificare a 

Trimestrul I  – 

IV, 2012 
Centrul pentru 

Drepturile 

Omului, 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor 

1.A fost creat grupul de lucru în componența căruia au 

fost incluși patru reprezentanți ai Centrului pentru 

Drepturile Omului, doi reprezentanți ai Ministerului 

Afacerilor Interne și cîte un reprezentant al 

Procuraturii Generale, Centrului pentru Combaterea 

Crimelor Economice și Corupției, Ministerului 

Sănătății, Ministerului Justiției, Ministerului Educației, 

Realizată Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

Dificultăți de 

colaborare/conlu

crare cu unele 

autorități 

responsabile 

pentru realizarea 

acțiunii 

Mobilizarea 

eforturilor 

tuturor 

autorităților 

responsabile 

pentru 

realizarea 

Analiza 

cadrului 

normativ 

privind 

funcţionarea 

instituţiilor 

responsabile 
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prevenirea și 

combaterea torturii și a 

relelor tratamente; 

după caz, elaborarea 

unui proiect de 

modificare a cadrului 

normativ 

 

cadrului 

normativ, 

elaborat 

 

 

Interne, 

Centrul pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Economice şi 

Corupţiei, 

Ministerul 

Sănătăţii, 

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei, 

Ministerul 

Educaţiei, 

Ministerul 

Justiţiei 

Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei. 

 

2. CpDOM a convocat 5 ședințe ale grupului de lucru, 

în cadrul cărora au fost prezentate și discutate opiniile 

și propunerile  autorităților  pe care le reprezintă 

membrii grupului de lucru vizavi de necesitățile de 

modificare a cadrului normativ. 

 

3. În baza informațiilor și propunerilor parvenite de la 

instituțiile partenere, responsabile pentru realizarea 

activității, angajații CpDOM au elaborat proiectul 

documentului care include rezultatele activității 

grupului de lucru, cu recomandările respective și 

proiectele de modificare a cadrului normativ, după caz.  

 

4. La 15 ianuatie 2013 proiectul documentului a fost 

plasat pe pagina web www.ombudsman.md  pentru a fi 

supus consultării publice. 

 

5. CpDOM prin scrisoarea nr.07-6/19-336 din 04.02.13 

a solicitat tuturor autorităților să se expună asupra 

”Analizei cadrului normativ privind funcționarea 

instituțiilor responsabile de privarea de libertate în 

partea ce ține de prevenirea și combaterea torturii și a 

relelor tratamente” 

 

 

acțiunii, 

astfel încît să 

fie asigurată 

o conlucrare 

eficientă și 

atitudine 

serioasă față 

de activitate. 

 

CpDOM a 

plasat 

proiectul 

documentulu

i  pe pagina 

web 

www.ombud

sman.md, la 

15 ianuarie 

2013, pentru 

a fi supus 

consultării 

publice. 

Varianta 

definitivată a 

documentulu

i va fi 

transmisă în 

adresa 

Ministerului 

Justiției pînă 

la 1 februarie 

2013  

de privarea 

de libertate în 

partea ce cine 

de prevenirea 

şi 

combaterea 

torturii şi a 

relelor 

tratamente 

6.4.3, p. 2 - Crearea 

unor mecanisme 

disciplinare interne, 

independente de 

examinare a plîngerilor 

privind actele de 

tortură și alte rele 

tratamente 

1. 

Regulament 

elaborat 

2. Numărul 

de plîngeri 

examinate 

 

 

Trimestrul I  – 

IV, 2012 
Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne,  

Centrul pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Economice şi 

Corupţiei 

 

Procuratura Generală a efectuat un studiu al legislaţiei 

naţionale în contextual acestei acțiuni și a identificat 

deficiențele existente și căile de soluționare.  

 

 

 

Realizată 

parţial  

Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

-  Notă  

Informativă a 

PG 

referitoare la 

acţiunea 

6.4.3. punctul 

2 

6.4.3, p. 3 - Elaborarea 

sau modificarea 

cadrului normativ în 

vederea instituirii 

obligaţiei de a raporta 

Proiect de 

lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Trimestrul I  – 

IV, 2012 
Ministerul 

Justiţiei, 

Centrul pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Acțiune executată prin adoptarea Legii nr. 252 din 

8.11.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative, in partea ce ţine de locurile de detenţie.  

Concomitent se aplică prevederile Ordinului comun al 

Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Afacerilor 

Realizată Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

- - Legea nr. 

252 din 

8.11.2012 

pentru 

modificarea 

http://www.ombudsman.md/
http://www.ombudsman.md/
http://www.ombudsman.md/
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procurorului toate 

cazurile de pretinse acte 

de tortură sau alte rele 

tratamente de către 

lucrătorul instituţiei ce 

asigură detenţia 

persoanelor 

 

Guvernului Economice şi 

Corupţiei 

Interne nr. 372/388 din 03.11.2009 care obligă 

personalul sanitar să informeze imediat procuratura 

teritorială sau specializată în a cărei rază se află 

instituţia medico-sanitară despre faptul acordării 

ajutorului medical persoanelor cu leziuni corporale, 

comise ca urmare a unor acţiuni din partea 

reprezentanţilor organelor de drept, ce vizează 

sănătatea şi/sau integritatea corporală.  

 

şi 

completarea 

unor acte 

legislative 

6.4.3, p. 4 - Elaborarea 

proiectului de 

modificare a cadrului 

normativ în vederea 

subordonării directe a 

procurorilor 

antitortură 

Procuraturii Generale 

Proiect de 

modificare a 

cadrului 

normativ, 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul I  – 

IV, 2012 
Ministerul 

Justiţiei, 

Procuratura 

Generală 

Subiectul este unul care prezintă discuţii 

controversate, inclusiv în cadrul Procuraturii.  

  

Ministerul Justiției a expediat Procuraturii Generale 

un demers (nr. 03/497 din 17 ianuarie 2013) prin 

care solicită implicarea și aportul Procuraturii în 

realizarea acțiunilor ce vizează reforma Procuraturii. 

 

Ministerul Justiției va purcede la elaborarea cadrului 

normativ în momentul în care Procuratura va avea o 

decizie de principiu la acest subiect. 

Nerealizată - - Urmează a fi 

realizată în 

trimestrul I 

2013. 

- 

6.4.4, p. 1 - Elaborarea 

conceptului sistemului 

de evidenţă a cazurilor 

de reţinere, arest şi 

detenţie; după caz, 

elaborarea proiectului 

de modificare a 

cadrului normativ 

1.Grup de 

lucru creat 

2. Concept 

elaborat 

3. După caz, 

proiect de 

modificare a 

cadrului 

normativ, 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul II  – 

IV, 2012 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Procuratura 

Generală, 

Centrul pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Economice şi 

Corupţiei, 

Serviciul 

Vamal, 

Ministerul 

Justiţiei 

DIP a raportat că fost proiectat şi elaborat sistemul de 

evidenţă a deţinuţilor. Personalul responsabil de 

evidenţă este instruit iar sursa datelor ce sunt încărcate 

în sistemul informaţional sunt preluate din dosarul 

personal al deţinutului. Sistemul de control şi 

monitorizare a evidenţei este elaborat şi aplicat..  

 

MAI  a raportat: 

1.A fost emisă o dispoziție prin care s-a dispus 

asigurarea în termen de pînă la 01.09.2012 a instalării 

camerelor video în comisariatele raionale și municipale 

de poliție cu integrarea lor în sistemul automatizat de 

monitorizare centralizat. 

2.A fost elaborat Regulamentul privind accesarea 

informației din sistemul de monitorizare video în 

cadrul comisariatelor de poliție. 

3. În toate IDP din comisariatele subordonate 

Departamentului Poliției au fost instalate sisteme de 

monitorizare video, cu excepția CP Bender. Sunt 

montate în 38 comisariate raionale și municipale. 

Realizată 

parţial 

 

 

Cheltuieli din 

contul mijloacelor 

bugetare pe anul 

2012: 

170.000 lei 

Dificultăţi în 

procesul de 

implementare 

din cauza 

numărului 

insuficient de 

echipament 

tehnic 

Necesitate 

de 

achiziţionare 

a 

echipamentu

lui tehnic 

pentru 

acoperirea 

dificitului de 

staţii de 

lucru 

Contract Nr. 

143 din 

26.06.2012 

de 

achiziţionare 

a serviciilor 

6.4.5, p. 1 - Elaborarea 

proiectului de 

modificare a cadrului 

normativ pentru 

asigurarea 

independenţei 

profesionale a 

lucrătorilor medicali 

din locurile de detenţie, 

prin transferul lor în 

Proiect de 

modificare a 

cadrului 

normativ 

elaborat 

Trimestrul I  – 

IV, 2012 
Ministerul 

Justiţiei, 

Centrul pentru 

Drepturile 

Omului, 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

A fost efectuata misiunea de evaluare a serviciilor 

medicale in penitenciare şi formulate recomandări 

privind modelul de subordonare (3 opţiuni)  pentru 

asigurarea accesului adecvat la asistenţă medicală 

deţinuţilor. 

 

Misiunea a propus 3 scenarii diferite pentru 

reorganizarea serviciilor de sănătate: 

1.Crearea unei direcţii - parte a Ministerului Justiţiei, 

dar separată de Departamentul Instituţiilor 

Nerealizată  Suport pentru 

studiu din partea  

Agenţiei Naţiunilor 

Unite pentru 

Combaterea 

Drogurilor şi 

Criminalităţii. 

Nu există 

estimări 

financiare clare 

ale transferului 

responsabilităţii 

serviciilor 

medicale 

penitenciare in 

subordinea 

Ministerului 

Termenul de 

realizare a 

acestei 

acțiuni 

necesită a fi 

extins. 

-Raportul 

misiunii 

-Proces 

verbal al 

sedintei GL 

din cadrul 

DIP 

-Prezentarea 

Ministrului 

Sanatatii de 
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subordinea  

Ministerului Sănătăţii, 

pentru a conferi valoare 

probatorie examenului 

medical independent în 

cazurile de pretinse acte 

de tortură, pentru 

eliminarea contradic-

ţiilor în ceea ce priveşte 

calificarea acţiunilor 

drept acte de tortură şi 

pentru înăsprirea 

pedepselor pentru 

actele de tortură în 

corelare cu gravitatea 

acestora 

 

Centrul pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Economice şi 

Corupţiei, 

Serviciul 

Vamal, 

Ministerul 

Sănătăţii 

Penitenciare; 

2.Un sistem mixt, în care Ministerul Sănătăţii este 

răspunzător de anumite servicii specializate şi 

Ministerul Justiţiei este responsabil pentru serviciile de 

asistenţă medicală primară (AMP). 

3.Transferul întregii responsabilităţi către Ministerul 

Sănătăţii. 

 

Pentru a decide asupra modelului RM, sunt necesare 

nişte evaluări clare de cost – eficienţă, modalitate de 

asigurare a serviciilor medicale teritorial (per fiecare 

penitenciar şi IMSP raional), elaborarea pachetului de 

servicii medicale gratuite deţinuţilor, necesitate de 

cadre etc. Sunt necesare nişte evaluări in teritoriu de 

către un grup de specialişti ai MS (reprezentanţilor 

CNAM, comisiei de acreditare, specialiştilor din 

domeniul asistenţei spitaliceşti şi medicinii primare, 

centrelor de sănătate publică, direcţiei finante şi 

resurse umane) pentru a identifica posibilităţile MS de 

preluare a serviciilor or, o evaluare a sumelor necesare 

pentru planificare în următorii ani. 

  

Procesul transferului responsabilităţii privind asistenţa 

medicală de la Ministerul Justiţiei la Ministerul 

Sănătăţii este un proces îndelungat şi nu poate fi 

realizat rapid. Aceasta presupune o bună pregătire, care 

include mai multe etape: 

 

I. Prima etapă ( 0 - 12 sau 18 luni) -  Pregătirea 

1)Transferarea serviciilor de asistență medicală 

specializată, cum ar fi programele HIV, tuberculozei 

sau acordarea asistenței psihoterapeutice către  

Ministerul  Sănătății, în timp ce serviciile de asistență 

medicală din penitenciare (AMP), rămâne 

responsabilitatea Ministerului Justiției. Acest pas ar 

dura 12-18 luni. 

2)Închiderea spitalului penitenciar; 

3)Efectuarea unei evaluări aprofundate a fiecărei 

unități medicale precum și a  laboratorului ; evaluarea 

necesităților de acreditare a acestor instituții precum 

AMP  și renovarea lor, după caz; 

4)Punerea în aplicare a sistemului de monitorizare a 

asistenței medicale; 

5)Crearea unei unități/direcții/secții pentru sănătatea în 

penitenciare în cadrul MS; 

 6)Examinarea necesităților de resurse umane (număr 

și calificare); 

7)Elaborarea curriculum-ului de instruire; 

8)Elaborarea de ghiduri, regulamente pentru serviciile 

medicale specializate. 

Sănătăţii. 

-In planurile 

strategice ale 

Ministerului 

Sănătăţii nu se 

revede acest 

obiectiv, fapt 

majorează riscul 

de o reformă 

prematură in 

cazul 

transferului 

integral al 

serviciului in 

subordinea MS. 

In planurile 

strategice ale MS 

nu figurează 

preluarea 

serviciilor 

medicale 

penitenciare, 

precum şi în 

rezultatele pe 

termen mediu 

prin eforturi 

conjugate, ce 

indirect denotă o 

colaborare 

insuficientă cu 

MJ. 

la Forumul 

Naţional 

pentru 

Sănătate 22-

23.11.12 

“Sistemul de 

sănătate al 

RM: 

performanţe, 

tendinţe şi 

sarcini pentru 

viitor”. 
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II.Etapa a doua: ( 18 –20 luni) 

9)Predarea serviciilor de asistență medicală primară 

10)Evaluarea 

 

 

Agenţia Naţiunilor Unite pentru Combaterea 

Drogurilor şi Criminalităţii a elaborat Raportul privind 

organizarea serviciilor medicale în sectorul penitenciar 

al RM şi recomandările respective 

 

Ministerul Sănătăţii s-a expus că este necesar de 

identificat resursele financiare necesare şi specificul 

asistenţei medicale în penitenciare astfel, Ministerul 

Sănătăţii va efectua vizite la penitenciare în scopul 

identificării resurselor financiare respective. 

 

Cu referire la elaborarea proiectului, Ministerul 

Justiției, prin scrisoarea nr. 03/7411 din 10.09.12, a 

solicitat  Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului 

Sănătăţii, Centrului Naţional Anticorupţie, Procuraturii 

Generale și Serviciului Vamal prezentarea propunerilor 

pentru modificarea cadrului normatic respectiv. 

 

6.4.5, p. 2 - Elaborarea 

proiectului de lege 

privind instituirea 

controlului medical 

obligatoriu al 

persoanelor private de 

libertate la fiecare 

primire în/eliberare din 

locurile de detenţie 

 

 

 

 

 

1. Grup de 

lucru creat 

2. Proiect de 

lege elaborat 

şi remis spre 

examinare  

Guvernului 

Trimestrul I  – 

IV, 2012 
Ministerul 

Justiţiei,  

Procuratura 

Generală, 

 Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Centrul pentru 

Combaterea 

Crimelor  

Economice şi 

Corupţiei, 

Serviciul 

Vamal, 

Ministerul 

Sănătăţii, 

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei 

Această acțiune a fost realizată prin adoptarea Legii nr. 

252 din 8.11.2012 pentru modificarea şi completarea 

unor acte legislative. Prin  Legea indicată au fost 

operate modificări la  art. 1751 din Codul de executare, 

fiind completat cu alineatul (2), cu următorul cuprins: 

”Persoana reţinută în condiţiile alin. (1) este supusă 

imediat examenului medical la intrarea şi la ieşirea din 

locul de detenţie, precum şi la cerere, inclusiv pe cont 

propriu, pe toată perioada detenţiei. Examenul medical 

se efectuează în condiţii de confidenţialitate. La 

efectuarea examenului medical se aplică prevederile 

art. 232 alin. (3) din prezentul cod.” 

 

Norme privind obligativitatea efectuării unei constatări 

medico-legale sau, după caz, a unei expertize medico-

legale pentru constatarea originii şi caracterului 

vătămărilor sau leziunilor au fost incluse și în Codul de 

procedură penală. 

Realizată  Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

Resurse umane 

suplimentare 

pentru efectuarea 

examinărilor, 

mai ales in IUP 

- Legea nr. 

252 din 

8.11.2012 

pentru 

modificarea 

şi 

completarea 

unor acte 

legislative 

 

6.4.5, p. 4 - Elaborarea 

proiectului de 

modificare a Codului 

penal nr. 985-XV din 18 

aprilie 2002 în vederea 

Proiect de 

lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Trimestrul I  – 

IV, 2012 
Ministerul 

Justiţiei 

 

Această acțiune a fost realizată prin adoptarea Legii nr. 

252 din 8.11.2012 pentru modificarea şi completarea 

unor acte legislative. 

 Conform Legii de modificare,  legea penală a fost 

completată cu art. 1661 „Tortura, tratamentul inuman 

Realizată Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

- - Legea nr. 

252 din 

8.11.2012 
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excluderii 

contradicţiilor 

referitoare la definirea 

torturii şi a altor rele 

tratamente 

Guvernului şi degradant”. Prevederile art. 1661 pe lîngă 

incriminarea torturii, stabilește în calitate de 

infracţiune separată, tratamentele inumane şi 

degradante şi mai vine cu o serie de schimbări care ar 

avea menirea înlăturării deficienţelor constate de 

Comitetul ONU împotriva torturii.  

 

Aşadar, articolul 1661 în redacţia propusă prevede în 

calitate de infracţiune tratamente inumane şi 

degradante la alineatul (1), agravantele acestor 

tratamente la alineatul (2), tortura la alineatul (3) şi 

agravantele acesteia la alineatul (4). În termeni 

practici, orice act care se încadrează în limitele 

prevederilor proiectului articolului 1661 ar trebui să fie 

examinat mai întîi prin prisma întrunirii elementelor 

torturii. În cazul în care unul sau mai multe elemente 

lipsesc, actul urmează a fi calificat drept tratamente 

inumane sau degradante.   

6.4.6, p. 1 - Elaborarea 

cadrului normativ 

necesar pentru 

reabilitarea victimelor 

torturii şi altor rele 

tratamente 

Proiect de 

act normativ 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul I  – 

IV, 2012 
Ministerul 

Justiţiei, 

 Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei 

Actualmente se studiază practica altor state la subiectul 

respectiv.  

De asemenea, se consideră oportun de a nu crea un 

mecanism pentru victimele infracţiunilor de tortură şi 

rele tratamente, dar de a crea un mecanism unic pentru 

reabilitarea victimelor tuturor tipurilor de infracţiuni. 

Or, diferenţierea primelor se consideră că ar crea un 

anumit tip de discriminare, chiar dacă ar fi una 

pozitivă.  

Astfel, se propune executarea acestui punct din Plan ca 

rezultat al executării pct. 2.5.3 (1) din Plan - 

Efectuarea unui studiu privind mecanismul existent de 

asigurare a drepturilor victimelor infracţiunilor, de 

protecţie şi reabilitare a acestora, a cărei termen de 

executare este Trimestrul II și III anul 2013. 

Nerealizată 

 

Fundația Konrad 

Adenauer și 

Ministerul Justiției 

din România au 

facilitat schimbul 

de experiență cu 

colegii din 

Republica 

Moldova la acest 

subiect. 

- Se propune 

executarea 

acestui punct 

din Plan ca 

rezultat al 

executării 

pct. 2.5.3 (1) 

din Plan. 

Urmează a fi 

realizată în 

trimestrul II-

III 2013. 

- 

 

Direcţia strategică 6.5. Consolidarea sistemului de probaţiune şi a sistemului penitenciar 

 

6.5.1. p. 1 - Elaborarea 

Concepției de 

dezvoltare a instituției 

probațiunii care să 

contribuie la siguranța 

comunității prin 

reabilitarea efectivă în 

societate a 

delincvenților 

 

1. Studiu 

efectuat şi 

recomandări 

formulate 

2. Concepţia 

elaborată şi 

aprobată 

Trimestrul IV, 

2012 -  

Trimestrul I, 

2013 

Ministerul 

Justiţiei  

 

În scopul elaborării Concepției de dezvoltare a 

instituției probațiunii care să contribuie la siguranța 

comunității prin reabilitarea efectivă în societate a 

delincvenților, la 25 ianuarie 2013 a fost organizată o 

ședință în cadrul OCP în vederea studierii 

recomandărilor și propunerilor parvenite de la 

direcțiile/serviciile de bază ale OCP. În acest context, 

în urma propunerilor înaintate și a analizei efectuate au 

fost stabiliți termenii de referință. 

 În rezultat a fost stabilit pentru 

direcțiile/serviciile de bază ale OCP termenul limită de 

25 februarie 2013 de definire a problemelor pe 

segmente de activitate: resurse umane, probaţiune 

juvenilă, pedepse comunitare, probaţiune sentenţială în 

Realizată  

(pentru 

perioada de 

raportare) 

Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

  Studiul 

efectuat. 
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comunitate, elaborarea/modificarea cadrului normativ, 

relaţii externe, precum și  instrumentele şi căile de 

soluţionare a problemelor. 

6.5.1. p. 2 - Elaborarea 

proiectului de 

modificare a cadrului 

normativ cu privire la 

probațiune 

 

Proiect de 

lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul IV, 

2012 -  

Trimestrul I, 

2013 

Ministerul 

Justiţiei  

 

La 09.02.2012 a fost emis Ordinul Șefului Oficiului 

Central de Probațiune nr. 15 cu privire la crearea 

grupului de lucru în scopul ajustării cadrului legal în 

domeniul probațiunii, astfel fiind realizate următoarele: 

1. Elaborarea proiectului de Lege pentru modificarea și 

completarea Legii  nr. 297 din 24 februarie 1999 cu 

privire la adaptarea socială a persoanelor eliberate din 

locurile de detenție. Potrivit acestuia, se instituie 

Comisia guvernamentală  - organ la nivel 

guvernamental  care va coordona activităţiile tuturor 

subiecţilor implicaţi în procesul de probaţiune 

postpenitenciară. Propunerea de instituire a unei astfel 

de Comisii a parvenit de la Consiliulul Centrului 

republican de coordonare a măsurilor de adaptare 

socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie, 

expusă în Decizia nr. 4 din 2012. 

Proiectul indicat a fost expediat spre avizare prin 

scrisoarea Ministerului Justiției nr. 03/958 din 31 

ianuarie 2013. 

2. Elaborarea Instrucţiunii interne cu privire la 

activitatea de punere în aplicare a pedepsei penale şi 

sancţiunii contravenţionale sub formă de  muncă 

neremunerată în folosul comunităţii aprobată prin 

ordinul şefului OCP nr.142 din 19.11.2012. 

 

3. Elaborarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative, în care se propun 

modificări şi completări în Codul de executare, Codul 

penal, Codul de procedură penală, Legea cu privire la 

probaţiune.  

Proiectul se definitivează pentru a fi expediat organelor 

interesate spre coordonare. 

 

4. Instrucţiunea nr. 92 din 30.05.2011 cu privire la 

organizarea activităţii de probaţiune sentinţială în 

comunitate în privinţa condamnaţilor adulţi şi minori 

este în proces de elaborare în cadrul grupului de lucru. 

Realizată  

(pentru 

perioada de 

raportare) 

Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

- - 1. Proiectul 

Legii pentru 

modificarea 

şi 

completarea 

Legii 297 din 

24 februarie 

1999 cu 

privire la 

adaptarea 

socială  

2. Proiectul 

Legii nr.8 din 

14 februarie 

2008 cu 

privire la 

probaţiune 

6.5.2, p. 1 - Elaborarea 

proiectului de 

modificare a cadrului 

normativ în vederea 

transferării Oficiului 

Proiect de 

modificare a 

cadrului 

normativ, 

elaborat şi 

Trimestrul I-

IV, 2012 
Ministerul 

Justiţiei  

 

A fost elaborat proiectul de modificare şi completare a 

unor Hotărîri de Guvern şi remis Ministerului Justiţiei. 

Prin Hotărârea de Guvern nr. 735 din 03.10.2012 

(publicată în Monitorul Oficial la 12.10.2012, nr. 212-

215, art. 798) ,,cu privire la optimizarea structurii, 

Realizată Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

- - Hotărîrea 

Guvernului 

 Nr. 

735 din 03.1

0.2012, cu 
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central de probaţiune 

în subordinea 

nemijlocită a 

Ministerului Justiţiei 

remis spre  

examinare 

Guvernului 

activităţii Ministerului Justiţiei şi autorităţilor 

administrative din subordine”, la 01.01.2013, Oficiul 

central de probaţiune a fost transferat din subordinea 

Departamentului Instituţiilor Penitenciare în 

subordinea Ministerului Justiţiei. 

privire la 

organizarea 

şi 

funcţionarea 

Ministerului 

Justiţiei 

6.5.2, p. 2 - Optimizarea 

sistemului organelor de 

probaţiune 

 

1. Serviciul 

de 

probaţiune 

optimizat 

2. Schema 

de încadrare 

a 

personalului 

revizuită 

Trimestrul II, 

2012 -  

Trimestrul I, 

2013 

Ministerul 

Justiţiei  

 

După aprobarea Hotărîrii Guvernului nr. 735 din 3 

octombrie 2012 cu privire la optimizarea structurii, 

activităţii Ministerului Justiției şi autorităţilor 

administrative din subordine, a fost elaborată noua 

structură a Oficiului central de probaţiune, aprobată 

prin ordinul Ministrului Justiției nr. 514 din 16 

noiembrie 2012. Conform noii structuri aprobate a fost 

elaborat noul stat de personal şi prezentat pentru 

avizare Cancelariei de Stat.  

 

Realizată  

(pentru 

perioada de 

raportare) 

Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

- - Ordinul 

Ministrului 

Justiției nr. 

514 din 16 

noiembrie 

2012 

6.5.3, p. 1 - Elaborarea 

proiectului de 

modificare a cadrului 

normativ în vederea 

asigurării continuităţii 

procesului de 

probaţiune 

individualizat, începînd 

cu etapa presentenţială 

şi terminînd cu 

serviciile de asistenţă 

postdetenţie 

Proiect de 

modificare a 

cadrului 

normativ, 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului  

Trimestrul I-

IV,  2012 
Ministerul 

Justiţiei  

 

La 09.02.2012 a fost emis Ordinul Șefului Oficiului 

Central de Probațiune nr. 15 cu privire la crearea 

grupului de lucru în scopul ajustării cadrului legal în 

domeniul probațiunii, astfel fiind realizate următoarele: 

1. Elaborarea proiectului de Lege pentru modificarea și 

completarea Legii  nr. 297 din 24 februarie 1999 cu 

privire la adaptarea socială a persoanelor eliberate din 

locurile de detenție. Potrivit acestuia, se instituie 

Comisia guvernamentală  - organ la nivel 

guvernamental  care va coordona activităţiile tuturor 

subiecţilor implicaţi în procesul de probaţiune 

postpenitenciară. Propunerea de instituire a unei astfel 

de Comisii a parvenit de la Consiliulul Centrului 

republican de coordonare a măsurilor de adaptare 

socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie, 

expusă în Decizia nr. 4 din 2012. 

Proiectul indicat a fost expediat spre avizare prin 

scrisoarea Ministerului Justiției nr. 03/958 din 31 

ianuarie 2013. 

2. Elaborarea Instrucţiunii interne cu privire la 

activitatea de punere în aplicare a pedepsei penale şi 

sancţiunii contravenţionale sub formă de  muncă 

neremunerată în folosul comunităţii aprobată prin 

ordinul şefului OCP nr.142 din 19.11.2012. 

 

3. Elaborarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative, în care se propun 

modificări şi completări în Codul de executare, Codul 

penal, Codul de procedură penală, Legea cu privire la 

probaţiune.  

Realizată 

parţial 

Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

Complexitatea 

procesului de 

elaborare şi 

promovare a 

proiectului de 

modificare a 

cadrului 

normativ; 

 

Extinderea 

termenului 

de executare 

către finele 

trimestrului 

II 2013 

1. Proiectul 

de lege 

pentru 

modificarea 

și 

completarea 

unor acte 

legislative ( 

Legea cu 

privire la 

adaptarea 

socială şi 

Legea cu 

privire la 

probaţiune ) 

2. Proiectul 

de lege 

pentru 

modificarea 

și 

completarea 

unor acte 

legislative 

(Codul de 

executare, 

Codul penal, 

Codul 

contravenţion

al) 

3. Ordinul 

OCP nr.142 

din 

19.11.2012 ( 

Instrucţiunea 
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Proiectul se definitivează pentru a fi expediat organelor 

interesate spre coordonare. 

 

4. Instrucţiunea nr. 92 din 30.05.2011 cu privire la 

organizarea activităţii de probaţiune sentinţială în 

comunitate în privinţa condamnaţilor adulţi şi minori 

este în proces de elaborare în cadrul grupului de lucru. 

cu privire la 

activitatea de 

punere în 

aplicare a 

pedepsei 

penale şi 

sancţiunii 

contravenţion

ale sub formă 

de  muncă 

neremunerată 

în folosul 

comunităţii) 

 

6.5.3, p. 2 - Elaborarea 

curriculei pentru 

instruirea iniţială şi a 

programului pentru 

instruirea continuă a 

consilierilor de 

probaţiune 

Curricula şi 

programul 

de instruire 

elaborate 

Trimestrul III-

IV, 

2012 

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei 

Curricula pentru instruirea iniţială a consilierilor de 

probaţiune a fost elaborată de experţii Consiliului 

Europei şi expediată la 4 decembrie 2012 Institutului 

Naţional al Justiţiei. INJ este în proces de analizare a 

acesteia în perspectiva aprobării. Planul INJ pentru 

instruirea continuă în anul 2013 prevede instruirea 

tuturor consilierilor de probațiune. 

Realizată  Suport din partea  

Consiliului Europei 

- Curriculele 

sunt 

elaborate, 

dar urmează 

să sufere 

anumite 

modificări 

de formă din 

cauza că au 

fost 

elaborate 

conform 

unei forme 

diferite decît 

cea utilizată 

de INJ la 

etapa 

actuală. 

- Planul de 

învățămînt 

pentru 

instruirea 

inițială a 

consilierilor 

de 

probațiune; 

- Planul de 

formare 

continuă este 

publicat pe 

site-ul INJ. 

http://www.i

nj.md/node/1

8 

6.5.4, p.1 - Elaborarea 

strategiei de 

comunicare cu publicul 

și cu partenerii 

serviciului de 

probațiune. 

 

Strategie 

elaborată şi 

aprobată 

Trimestrul IV,  

2012 -  

Trimestrul I,  

2013 

Ministerul 

Justiţiei 

La etapa actuală este inițiat proiectul Strategiei de 

comunicare cu publicul și cu partenerii serviciului de 

probațiune, fiind evaluată situația din domeniul 

comunicării și definirea termenilor de referință. 

Proiectul Strategiei urmează a fi elaborat și înaintat 

spre aprobare în trimestrul I al anului 2013. 

 

Realizată  

(pentru 

perioada de 

raportare) 

Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

- - Proiectul 

Strategiei de 

comunicare 

6.5.5, p.1 - Efectuarea 

unui studiu privind 

procedurile de 

soluționare a 

plîngerilor referitoare 

la activitatea serviciilor 

de probațiune 

 

Studiu 

efectuat şi 

recomandări 

formulate 

Trimestrul III, 

2012 – 

Trimestrul II, 

2013 

Ministerul 

Justiţiei 

Oficiul central de probațiune a raportat: 

Oficiul central de probațiune a efectuat în trimestrul III 

al anului 2012 evaluarea necesităților, stabilirea 

scopului și obiectivelor pentru realizarea studiului. A 

doua etapă ține de stabilirea costurilor, identificarea 

potențialilor finanțatori/donatori, stabilirea termenilor 

de referință și selecția companiei sociologice 

(trimestrul IV 2012, trimestrul I 2013). Etapa a treia 

ține de aspecte metodologice care vor fi prezentate de 

compania sociologică selectată și în final derularea 

propriu-zisă a studiului (trimestrul II 2013).   

Realizată  

(pentru 

perioada de 

raportare) 

Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

  Notă 

informativă 

cu privire la 

fluxul și 

examinarea 

petițiilor 

parvenite la 

DIP în 2012 

http://www.inj.md/node/18
http://www.inj.md/node/18
http://www.inj.md/node/18
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DIP a raportat: 

Informaţia privind fluxul şi examinarea petiţiilor 

parvenite în adresa DIP pe parcursul anului 2012 se 

anexează în Nota informativă. 

 

NOTĂ:  Urmează ca, în cel mai scurt timp, să se 

expedieze autorităţilor interesate scrisori privind 

prezentarea în adresa Ministerului justiţiei a 

propunerilor referitoare la îmbunătăţirea cadrului 

normativ în domeniul soluţionării plîngerilor la 

activitatea serviciilor de probaţiune şi a sistemului 

penitenciar.   

în luna iulie 2013 în urma  studiului efectuat,  vor fi 

formulate recomandările respective 

 

6.5.6, p. 1- Efectuarea 

unui studiu comparativ 

privind politica de 

angajare şi sistemul de 

recrutare a 

personalului în 

instituţiile penitenciare 

şi privind 

demilitarizarea 

completă a sistemului 

penitenciar 

Studiu 

efectuat şi 

recomandări 

formulate 

Trimestrul IV, 

2012 – 

Trimestrul III, 

2013 

Ministerul 

Justiţiei 

În cadrul DIP a fost elaborată şi este în faza de 

definitivare propunerea de politică publică 

„Managementul resurselor umane DIP”, aceasta 

urmînd să puncteze procedurile de personal din 

sistemul autohton şi din alte ţări, precum  (România, 

Norvegia, Polonia etc), unul dintre obiective fiind 

demilitarizarea comprehensivă a sistemului.  

Ulterior, după selectarea opţiunii recomandate a 

propunerii de politică publică, va fi elaborat proiectul 

de lege necesar. 

 

Ministerul Justiției urmează, în cel mai scurt timp, să 

expedieze autorităţilor interesate scrisori privind 

prezentarea în adresa Ministerului justiţiei a 

propunerilor referitoare la efectuarea unui studiu 

comparativ privind politica de angajare şi sistemul de 

recrutare a personalului în instituţiile penitenciare şi 

privind demilitarizarea completă a sistemului 

penitenciar. 

Norlam s-a angajat să contribuie la efectuarea acestui 

studiu. 

 

Realizată  

(pentru 

perioada de 

raportare) 

Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat; Asistență 

din partea Norlam. 

- - Proiect de 

propunere 

publică 

6.5.7, p. 1  - 

Elaborarea/modificarea 

codurilor etice ale 

consilierului de 

probațiune și ale 

angajatului din sistemul 

penitenciar 

 

Codurile 

etice 

elaborate/ 

modificate 

şi aprobate 

Trimestrul III, 

2012 – 

Trimestrul IV, 

2013 

Ministerul 

Justiţiei 

Oficiul central de probațiune a raportat: 

În acest sens Oficiul central de probațiune, prin 

intermediul Asociației Profesionale a Consilierilor de 

Probațiune a elaborat în perioada trimestrului III al 

anului 2012 un proiect a Codului de etică a 

consilierului de probațiune. La 8 iunie 2012, în cadrul 

Work-shopului „Deontologia profesională a 

consilierilor de probaţiune din Republica Moldova” 

organizat în cadrul proiectului „Consolidarea 

capacităţii de implementare a alternativelor la detenţie 

în Moldova”, Codul a fost aprobat de către Adunarea 

Generală a consilierilor de probaţiune din Republica 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

 

Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

- - Ordinul MJ 

nr. 505 din 

07.11.2012  

cu privire la 

aprobarea 

Codului 

deontologic 

al 

personalului 

sistemului  

penitenciar 
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RAPORT ANUAL 2012 

PILONUL VII.  SECTOR AL JUSTIȚIEI BINE COORDONAT, BINE ADMINISTRAT ȘI RESPONSABIL  

Moldova. Prezentul proiect de Cod reglementează 

relaţiile profesionale ale consilierului de probaţiune şi 

stabileşte standardele de conduită a acestora în relaţiile 

cu subiecţii probaţiunii, precum şi cu alte categorii de 

profesionişti.  

Proiectul  Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea  

Codului de etică a consilierului de probațiune a fost 

avizat de către organele interesate și se definitivează în 

baza avizelor parvenite. 

 

DIP a raportat: 

Codul deontologic al colaboratorului sistemului 

penitenciar este elaborat şi aprobat. 

Numărul 

domeniului 

de 

intervenție, 

numărul şi 

denumirea 

acţiunii, 

conform 

Planului de 

acţiuni 

Indicatorii 

de rezultat 

din Planul 

de acțiuni 

Termenul 

prevăzut 

pentru 

implementa

rea acțiunii 

Instituția 

responsabilă 

conform 

Planului de 

acțiuni   

Măsurile întreprinse (descriere succintă, concisă, 

unitară) 

 

Nivelul de 

implementare 

a acțiunii 

Mijloacele 

financiare allocate 

(planificate); 

Cheluieli reale 

(efective) / mii lei; 

Asistența 

recepționată 

în vederea 

realizătii acțiunii 

(în cazul în care a 

existat) 

Dificultăţi, 

riscuri 

 

Concluzii, 

recomandări 

Document

e 

probatoare 

Direcţia strategică 7.1. Coordonarea activităţilor actorilor din sectorul justiţiei; planificarea strategică şi dezvoltarea politicilor 

7.1.1. p.1 - 

Modificarea  

Regulamentulu

i Consiliului 

naţional pentru 

reforma 

organelor de 

ocrotire a 

normelor de 

drept 

Regulament  

modificat 

A se 

implementa 

pe parcursul 

trimestrului 

I și II 2012 

 

Consiliul 

naţional 

pentru 

reforma 

organelor de 

ocrotire a 

normelor de 

drept 

 La 06.08.12 Președintele RM Nicolae Timofti a emis 

Decretul nr. 219 prin care a stabilit o componenta reinnoita a  

Consiliului naţional pentru reforma organelor de ocrotire a 

normelor de drept.  La 10 decembrie 2012 Președintele  

Consiliului  național pentru  reforma  organelor  de  ocrotire                                         

a  normelor  de  drept, Președintele RM Nicolae Timofti a 

aprobat Regulamentul Consiliului. Consiliul s-a întrunit în 

prima sa ședință la 11.12.12. 

Realizată Realizată de 

Președinția RM și 

MJ în limita 

bugetelor anuale 

aprobate. 

- 

- 1.   

Decretul 

Nr. 219 din 

06.08.2012 

2.  

Regulamentul 

Consiliului 

naţional 

pentru 

reforma 

organelor de 

ocrotire a 

normelor de 

drept din 

10.12.12 
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7.1.1. p.2 - 

Crearea 

secretariatului 

Consiliului 

naţional pentru 

reforma 

organelor de 

ocrotire a 

normelor de 

drept 

1. 

Secretariatul 

creat și 

funcțional 

2. 

Componenţa 

secretariatul

ui 

determinată 

A se 

implementa 

pe parcursul 

întregii 

durate de 

acțiune a 

Strategiei 

Consiliul 

naţional 

pentru 

reforma 

organelor de 

ocrotire a 

normelor de 

drept 

În baza Decretului nr. 219 este numit un secretar al 

Consiliului - consilierul Preşedintelui Republicii Moldova în 

domeniul juridic şi relaţiilor instituţionale, reprezentant al 

Preşedintelui în relaţiile cu Parlamentul şi Guvernul – dl. 

Valentin Ţîmbaliuc. În baza Regulamentului Consiliului din 

10.12.12 secretariatul Consiliului este asigurat de către 

Secretariatul Grupurilor de lucru pentru coordonarea și 

monitorizarea Strategiei, care funcționează pe lîngă 

Ministerul Justiției. Anume acest Secretariat a asigurat 

organizarea ședinței din 11.12.12, inclusiv scrierea 

procesului-verbal al ședinței.  

Realizată 

(pentru perioada 

raportată) 

Realizată de 

Președinția RM și 

MJ în limita 

bugetelor anuale 

aprobate. Pentru 

Secretariatul  

Grupurilor de lucru 

pentru coordonarea 

și monitorizarea 

Strategiei – suport 

din partea PNUD. 

- 

- 1.   

Decretul 

Nr. 219 din 

06.08.2012; 

2.  

Regulamen

tul 

Consiliului 

naţional 

pentru 

reforma 

organelor 

de ocrotire 

a normelor 

de drept din 

10.12.12; 

3. Anexa 

nr. 3 din  O 

R D I NUL 

Nr. 280 din 

13.06.2012 

cu privire 

la crearea 

pe lîngă 

Ministerul 

Justiției a 

Grupurilor 

de lucru 

pentru 

coordonare

a și 

monitorizar

ea 

implementă

rii 

Strategiei 

de reformă 

a sectorului 

justiţiei 

pentru anii 

2011–2016 

și a 

Planului de 

Acțiuni 

pentru 
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implementa

rea 

Strategiei; 

7.1.1. p.3 - 

Organizarea 

ședințelor 

periodice ale 

Consiliului 

naţional pentru 

reforma 

organelor de 

ocrotire a 

normelor de 

drept  

1. Numărul 

de şedinţe 

organizate 

2. Numărul 

de  

documente 

supuse 

dezbaterilor 

în cadrul 

şedinţelor 

Consiliului 

3. Numărul  

de rapoarte 

ale 

grupurilor 

de lucru 

pentru 

monitorizare

a 

implementăr

ii pilonilor 

Strategiei, 

examinate 

A se 

implementa 

pe parcursul 

întregii 

durate de 

acțiune a 

Strategiei 

Consiliul 

naţional 

pentru 

reforma 

organelor de 

ocrotire a 

normelor de 

drept, 

Ministerul 

Justiţiei 

La 11.12.12 s-a organizat prima ședință a Consiliului în 

noua sa componență, cu următoarele puncte pe ordinea de 

zi: 

1. Rolul Consiliului naţional pentru reforma organelor de 

ocrotire a normelor de drept în procesul reformei din 

sectorul justiţiei 

2.  Prezentarea Regulamentului Consiliului naţional pentru 

reforma organelor de ocrotire a normelor de drept 

3.  Prezentarea procesului și progresului implementării 

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–

2016 

4. Discuții generale, propuneri, concluzii 

 

Realizată 

(pentru perioada 

raportată) 

Realizată de 

Președinția RM în 

limita bugetelor 

anuale aprobate. 

- 

- 1. Agenda 

ședintei din 

11.12.12; 

2. Procesul-

verbal al 

ședinței din 

11.12.12. 

7.1.1. p.4 - 

Pregătirea şi 

publicarea 

rapoartelor 

privind 

realizarea 

Strategiei 

1.Numărul 

de  rapoarte 

elaborate 

2. Numărul 

de rapoarte 

publicate 

A se 

implementa 

pe parcursul 

întregii 

durate de 

acțiune a 

Strategiei 

Consiliul 

naţional 

pentru 

reforma 

organelor de 

ocrotire a 

normelor de 

drept 

La mijlocul anului 2012 s-au pregătit 7 rapoarte 

intermediare sectoriale – pentru fiecare din cei 7 piloni, care 

au fost aprobate de către grupurile sectoriale pe parcursul 

lunii septembrie 2012 și de către Grupul de coordonare a 

implementării Strategiei la 17.10.12. La sfîrșitul anului 2012 

a demarat pregătirea rapoartelor sectoriale anuale, cărora le 

va urma raportul general anual. Acestea urmează a fi 

aprobate în grupurile relevante la începutul anului 2013. 

Realizată 

(pentru perioada 

raportată) 

Asistență din partea 

PNUD pentru 

asigurarea 

Secretariatului 

grupurilor de lucru 

care funcționează pe 

lîngă MJ. 

- 

Rapoartele 

sunt în proces 

de pregătire 

7 rapoarte 

sectoriale 

intermediar

e cu privire 

la 

realizarea 

fiecărui 

Pilon al 

Strategiei, 

plasate pe 

situl 

Ministerulu

i Justiției 

7.1.2. p. 1 - 

Crearea 

grupurilor de 

lucru pentru 

monitorizarea 

implementării 

fiecărui pilon al 

Strategiei 

1. Şapte 

grupuri de 

lucru create 

2. 

Preşedinţii 

grupurilor 

de lucru 

aleşi/numiţi 

până în 

primul 

trimestru 

2012 

 

Ministerul 

Justiţiei 

Activitatea a demarat prin analiza instituțiilor responsabile 

în cazul fiecărui pilon și gîndirea conceptului de activitate a 

grupurilor de lucru, nivelului de subordonare între grupuri și 

modului de implicare a societății civile. S-a decis să nu se 

formeze un grup special pentru Pilonul VII, ci acesta din 

urmă să fie monitorizat direct de grupul de nivel superior – 

Grupul de coordonare a implementării Strategiei. A urmat, 

în cadrul unor ședințe cu reprezentanți ai Ministerului 

Justiției și experți independenți, selectarea celor mai 

importante instituții pentru implementarea corespunzătoare 

Realizată Asistență din partea 

PNUD, care, 

începând cu ianuarie 

2012 constă în plata 

serviciilor unui 

consultant, care a 

organizat și facilitat 

procesul formării 

grupurilor de lucru, 

demararea activității 

- 

- 1. O R D I 

N 

Nr. 280 din 

13.06.2012 

cu privire 

la crearea 

pe lîngă 

Ministerul 
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a acțiunilor pilonului respectiv, deciderea modului de 

implicare a societății civile și a numărului reprezentanților 

acesteia, definitivarea conceptului de formare a fiecărui 

grup de lucru sub aspect instituțional (decembrie 2011 – 

ianuarie 2012). În conformitate cu conceptul agreat de 

experți, în ianuarie 2012 tuturor instituțiilor care au fost 

menționate ca responsabile de activități din Strategie și 

Planul de acțiuni li s-au expediat demersuri oficiale din 

partea Ministerului Justiției, în calitate de coodonator al 

implementării, ca să numească persoane în pilonii 

identificați, dar și persoane generale de contact pentru 

problemele legate de implementarea Strategiei. În paralel, a 

fost lansat un concurs pentru organizațiile societății civile ca 

să propună reprezentanții săi în grupurile de lucru. Pe 

parcursul lunii februarie 2012 au fost completate cu 

reprezentanți concreți toate grupurile de lucru și a avut loc o 

ședință în cadrul Ministerului Justiției în cadrul căreia au 

fost selectați reprezentanții societății civile în fiecare grup 

de lucru. În paralel, au fost ședințe și comunicări cu 

donatorii ca aceștia să delege cîte un reprezentant oficial în 

calitate de observator în fiecare grup de lucru. Pe parcursul 

lunii martie 2012 fiecare Grup/pilon a organizat prima sa 

ședință. În cadrul primei ședințe fiecare grup și-a ales 

președintele și vicepreședintele. Componența nominală a 

fiecărui grup de lucru, precum și confirmarea președinților 

și a vicepreședinților s-a făcut prin ordin al Ministrului 

Justiției semnat în data de 13 iunie 2012 (ulterior datei de 

publicare a Planului de acțiuni). Activitatea grupurilor este 

reglementată printr-un Regulament de funcționare și o 

Metodologie de monitorizare. 

și organizarea 

ședințelor grupurilor 

de lucru. Din aprilie 

2012 acestuia i s-au 

adăugat încă 3 

consultanți plătiți 

din proiectul 

Susținerea Reformei 

Justiției, care în 

comun au constituit 

Secretariatul 

Grupurilor de Lucru 

și au facilitat 

activitatea lunară a 

grupurilor de lucru. 

Justiției a 

Grupurilor 

de lucru 

pentru 

coordonare

a și 

monitorizar

ea 

implementă

rii 

Strategiei 

de reformă 

a sectorului 

justiţiei 

pentru anii 

2011–2016 

și a 

Planului de 

Acțiuni 

pentru 

implementa

rea 

Strategiei; 

2. O R D I 

N 

Nr. 279 din 

13.06.2012 

cu privire 

la 

aprobarea 

listei 

nominale a 

președințilo

r și 

vicepreședi

nților 

Grupurilor 

de lucru 

pentru 

coordonare

a și 

monitorizar

ea 

implementă

rii pilonilor 

I-VI ai 

Strategiei 

de reformă 

a sectorului 
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justiţiei 

pentru anii 

2011–2016 

și crearea 

pe lîngă 

Ministerul 

Justiției a 

Grupului 

pentru 

coordonare

a 

implementă

rii 

Strategiei 

3. 

Agendele și 

procesele-

verbale ale 

ședințelor 

(plasate pe 

situl 

Ministerulu

i Justiției, 

compartime

ntul 

Reforma în 

Sectorul 

Justiției) 

7.1.2. p. 2 - 

Crearea 

Grupului de 

coordonare a 

implementării 

Strategiei 

Grupul de 

coordonare 

a 

implementăr

ii Strategiei 

creat 

până în 

primul 

trimestru 

2012 

Ministerul 

Justiţiei 

Acțiunea 7.1.2., p. 2 - Crearea Grupului de coordonare a 

implementării Strategiei a avut loc în paralel cu acțiunea 

7.1.2., p. 1 - Crearea grupurilor de lucru pentru 

monitorizarea implementării fiecărui pilon al Strategiei și a 

urmat aceleași etape. Componența nominală a acestui grup 

de lucru a fost finalizată pe parcursul lunii martie 2012, 

atunci cînd fiecare grup de lucru pentru pilonii I-VI și-a ales 

președintele și vicepreședintele. Prima ședință a grupului a 

avut loc la 29 martie 2012. Activitatea grupurilor este 

reglementată printr-un Regulament de funcționare și o 

Metodologie de monitorizare. În baza Regulamentului, 

Grupul de coordonare a implementării Strategiei este de 

nivel superior în raport cu grupurile pentru coordonarea și 

monitorizarea Pilonilor I-VI, monitorizează implementarea 

Strategiei și a Planului de acțiuni în ansamblul său, dar și 

coordonează și monitorizează direct implementarea 

Pilonului VII. Președintele acestuia este, în virtutea funcției, 

ministrul justiției, iar vice-președinte – viceministrul 

justiției. 

Realizată Asistență din partea 

PNUD pentru 

asigurarea 

Secretariatului 

grupurilor de lucru 

care funcționează pe 

lîngă MJ. 

- 

- 1. O R D I 

N 

Nr. 279 din 

13.06.2012 

cu privire 

la 

aprobarea 

listei 

nominale a 

președințilo

r și 

vicepreședi

nților 

Grupurilor 

de lucru 

pentru 

coordonare

a și 

monitorizar

ea 

implementă
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rii pilonilor 

I-VI ai 

Strategiei 

de reformă 

a sectorului 

justiţiei 

pentru anii 

2011–2016 

și crearea 

pe lîngă 

Ministerul 

Justiției a 

Grupului 

pentru 

coordonare

a 

implementă

rii 

Strategiei 

2. 

Agendele și 

procesele-

verbale ale 

ședințelor 

(plasate pe 

situl 

Ministerulu

i Justiției, 

compartime

ntul 

Reforma în 

Sectorul 

Justiției) 

7.1.2. p. 3 - 

Elaborarea şi 

aprobarea 

regulamentului 

de activitate a 

grupurilor de 

lucru şi a 

Grupului de 

coordonare a 

implementării 

Strategiei 

Regulament

ul de 

activitate a 

grupurilor 

de lucru şi a 

Grupului de 

coordonare 

a 

implementăr

ii Strategiei,  

elaborat şi 

aprobat 

până în 

primul 

trimestru 

2012 

 

Ministerul 

Justiţiei 

Proiectul Regulamentului cu privire la funcţionarea 

Grupurilor de lucru pentru  coordonarea şi monitorizarea 

implementării Strategiei de reformă a sectorului justiţiei 

pentru anii 2011–2016 a fost pregătit în luna februarie 2012. 

În calitate de anexă acesta conținea structura tuturor 

grupurilor de lucru în aspect numeric și instituțional.  

După ce Grupurile de lucru pentru  coordonarea şi 

monitorizarea implementării Strategiei au fost formate și și-

au demarat activitatea în martie 2012, Regulamentul a fost 

prezentat și aprobat de principiu la ședința Grupului de 

coordonare a implementării Strategiei din 29 martie 2012 și, 

ulterior, la a doua ședință a grupurilor de lucru pentru 

pilonii I-VI, Regulamentul a fost prezentat și discutat în 

fiecare grup. După perfecționarea acestuia în conformitate 

cu propunerile și sugestiile acumulate, la 13 iunie 2013 

Regulamentul a fost aprobat prin ordinul nr. 278 al 

ministrului justiției. 

Realizată Asistență din partea 

PNUD, care, 

începând cu ianuarie 

2012 constă în plata 

serviciilor unui 

consultant, care, 

printre alte obligații, 

a elaborat și 

proiectul 

Regulamentului de 

funcționare a 

grupurilor de lucru, 

iar ulterior l-a 

prezentat în cadrul 

fiecărei ședințe a 

grupurilor de lucru. 

Din aprilie 2012 

- 

 O R D I N 

Nr. 278 din 

13.06.2012 

privind 

aprobarea 

Regulamen

tului cu 

privire la 

funcţionare

a 

Grupurilor 

de lucru 

pentru  

coordonare

a şi 

monitorizar
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 acestuia i s-au 

adăugat încă 3 

consultanți plătiți 

din proiectul 

Susținerea Reformei 

Justiției, care în 

comun au contribuit 

la finalizarea 

Regulamentului în 

baza comentariilor și 

sugestiilor primite. 

ea 

implementă

rii 

Strategiei 

de reformă 

a sectorului 

justiţiei 

pentru anii 

2011–2016  

 

7.1.2. p. 4 - 

Elaborarea şi 

aprobarea 

metodologiei de 

implementare 

şi monitorizare 

a Strategiei 

Metodologie 

elaborată şi 

aprobată 

pe parcursul 

întregului an 

2012 

 

Ministerul 

Justiţiei 

În luna aprilie 2012 a fost elaborată o primă versiune a 

Metodologiei de monitorizare a Strategiei, care a fost 

discutată la un atelier organizat la Vadul lui Vodă pe 4-5 

mai 2012. La atelier au participat funcționari ai Ministerului 

Justiției, experți independenți și președinții/vicepreședinții 

grupurilor de lucru pentru coordonarea și monitorizarea 

Strategiei. Pe parcursul verii proiectul Metodologiei a fost 

perfecționat în conformitate cu sugestile și propunerile 

acumulate. În octombrie 2012 asupra ei s-au expus și experți 

din cadrul Ministerului Justiției României. După ce au fost 

luate în considerație și aceste opinii, Metodologia  

monitorizare a implementării Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016 a fost aprobată 

prin Ordinul ministrului justiției nr. 503 din 06.11.12. 

Metodologia conține în calitate de anexă – Matricea  cu 

privire la modul de probare a realizării acţiunilor de către 

instituţiile responsabile de implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizată  Asistență din partea 

PNUD, din proiectul 

Susținerea Reformei 

Justiției, care, constă 

în plata serviciilor a 

4 consultanți, care, 

printre alte obligații, 

au elaborat și au 

lucrat la 

perfecționarea 

proiectului 

Metodologiei de 

monitorizare a 

implementării 

Strategiei. 

- - Metodologi

a  

monitorizar

e a 

implementă

rii 

Strategiei 

de reformă 

a sectorului 

justiţiei 

pentru anii 

2011-2016, 

aprobată 

prin 

Ordinul 

ministrului 

justiției nr. 

503 din 

06.11.12.  
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7.1.2. p. 5 - 

Instruirea 

membrilor 

grupurilor de 

lucru asupra 

metodologiei de 

implementare a 

Strategiei 

1. Numărul  

de cursuri  

organizate 

2. Numărul 

de  membri 

ai grupurilor 

de lucru 

instruiţi 

pe parcursul 

întregului an 

2012 

 

Ministerul 

Justiţiei 

Instruirea membrilor Grupurilor de lucru asupra 

Metodologiei de monitorizare a implementării Strategiei a 

avut loc pe 15.11.2012, în cadrul unui seminar de o zi, 

organizat cu suportul financiar al Fundației Konrad 

Adenauer și contribuția Ministerului Justiției din România. 

Participanții, în număr de 30, au reprezentat toate instituțiile 

cu obligații de implementare a acțiunilor din Planul de 

acțiuni. În cadrul seminarului  reprezentantele 

Secretariatului grupurilor de lucru (Olivia Pîrţac, Daniela 

Vidaicu, Liliana Talpa, Stela Pavlov) au prezentat  

prevederile Metodologiei de monitorizare a implementării 

Strategiei, modalitatea de a aprecia realizarea acţiunilor 

planificate de către instituţiile responsabile, referindu-se la 

asemenea aspecte precum: niveluri de monitorizare; 

procedura de control, rapoartele de monitorizare; aprecierea 

modului de realizare a domeniilor de intervenţie specifice 

din Strategie şi a acţiunilor din Planul de acţiuni ș.a. Partea 

teoretică a procesului de monitorizare (concepte de bază şi 

definiții; metode și instrumente principale; indicatori 

calitativi și cantitativi), precum și experiența română în 

monitorizarea reformelor în sectorul justiției a fost 

prezentată de Mihaela Mereuţă, expert oferit de Ministerul 

Justiţiei din România. 

Realizată Asistență din partea  

Fundației Konrad 

Adenauer și 

Ministerului Justiției 

din România. 

- - 1. Agenda 

seminarului 

din 

15.11.12; 

2. Lista 

participanți

lor 

seminarului 

din 

15.11.12. 

7.1.3. p. 1 - 

Analiza 

funcţiilor şi 

structurii 

Ministerului 

Analiză 

efectuată şi 

recomandări 

formulate 

până în 

primul 

trimestru 

2012 

Ministerul 

Justiţiei 

Analiza funcţiilor şi structurii a fost efectuată pe parcursul 

lunii ianuarie 2012. În cadrul Ministerului Justiției au fost 

organizate cîteva ședințe la care s-a discutat situația actuală 

și s-au formulat propuneri de îmbunătățire a stării de lucruri. 

Concluziile la care s-a ajuns și recomandările respective au 

Realizată Realizată de 

personalul MJ în 

limita bugetului 

anual aprobat. 

-  1. Nota 

informativă 

la  proiectul 

HG cu 

privire la 
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Justiţiei fost incluse în proiectul HG cu privire la organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Justiţiei (prin care se modifică 

Regulamentul Ministerului Justiției) și proiectul HG cu 

privire la optimizarea structurii şi activităţii Ministerului 

Justiţiei şi instituţiilor din subordine. 

organizarea 

şi   

funcţionare

a 

Ministerulu

i Justiţiei 

2. Nota 

informativă 

la  proiectul 

HG  cu 

privire la 

optimizarea 

structurii şi 

activităţii  

Ministerulu

i Justiţiei şi 

instituţiilor 

din 

subordine. 

7.1.3. p. 2 - 

Modificarea 

Regulamentulu

i Ministerului 

Justiţiei 

Proiect de 

act 

normativ, 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

în trimestrul 

II 2012 

 

Ministerul 

Justiţiei 
 

Modul de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei 

era reglementat prin Regulamentul Ministerului, aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 129 din 15 februarie 2000. De 

la momentul aprobării, actul normativ în speţă, a fost supus 

multiplelor amendamente, dar şi în aceste condiţii conţinutul 

acestuia nu corespundea realităţilor, unele prevederi fiind 

depăşite, altele fiind lipsă. Elaborarea unui nou regulament 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei era 

dictată atît de aspecte de conţinut cît şi de formă. 

În  contextul Legii nr. 96 din 3 mai 2012 pentru modificarea 

şi completarea unor acte legislative prin care s-au acordat 

competenţe Ministerului Justiţiei  pentru reprezentarea 

statului în cauzele privind constatarea încălcării dreptului la 

judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la 

executarea în termen  rezonabil a hotărîrii judecătoreşti, 

precum  şi în cauzele privind repararea prejudiciului cauzat 

prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale 

procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti şi care implică 

nemijlocit  necesitatea modificării Regulamentului 

Ministerului Justiţiei, s-a considerat oportună amînarea 

promovării proiectului  noului Regulament al Ministerului 

Justiţiei, pînă la publicarea Legii 96 din 3 mai 2012. 

Proiectul Regulamentului Ministerului Justiţiei a fost 

elaborat şi a fost remis spre examinare Guvernului la data de 

18.09.2012 (Proiectul HG cu privire la organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Justiţiei). El a mers în pachet cu 

Proiectul HG cu privire la optimizarea structurii şi activităţii  

Ministerului Justiţiei şi instituţiilor din subordine din 

motivul conexiunii strînse a acestora.  

Regulamentul Ministerului Justiției a fost aprobat prin 

Realizată  Realizată de 

personalul MJ în 

limita bugetului 

anual aprobat. 

- - Regulamen

tul 

Ministerulu

i Justiției, 

aprobat 

prin 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr. 736 din 

03.10.2012 

și publicat 

în 

Monitorul 

Oficial Nr. 

212-215 

din 

12.10.2012. 
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Hotărîrea Guvernului nr. 736 din 03.10.2012 și publicat în 

Monitorul Oficial Nr. 212-215 din 12.10.2012. 

7.1.3. p. 3-  

Modificarea 

organigramei şi 

revizuirea 

schemei de 

încadrare a 

personalului 

Ministerului 

Justiţiei 

(reorganizarea 

structurii 

instituției, 

inclusiv 

atribuirea de 

noi funcţii 

Secției analiză, 

monitorizare și 

evaluare a 

politicilor) 

 

1. 

Organigram

a modificată 

2. Schema 

de încadrare 

a 

personalului 

revizuită 

3. Structura 

reorganizată 

în trimestrul 

III și IV 

2012 

 

Ministerul 

Justiţiei 

Organigrama Ministerului Justiției a fost modificată. 

Statele de personal ale Ministerului au fost avizate de 

către Cancelaria de Stat la 26 noiembrie 2012. În baza 

statelor de personal s-a revizuit schema de încadrare a 

Ministerului și s-au efectuat numirile funcționarilor 

publici preavizați în funcțiile noi. Prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 736 din 03.10.2012 cu privire la 

organizarea și funcționarea Ministerului Justiției  a fost 

aprobată noua structură a aparatului central al 

Ministerului Justiției. 

Realizată Realizată de 

personalul MJ în 

limita bugetului 

anual aprobat. 

- - 1. 

Organigrama 

modificată 

2. Schema de 

încadrare a 

personalului 

revizuită 

3. Hotărîrea 

Guvernului 

nr. 736 din 

03.10.2012, 

publicat în 

Monitorul 

Oficial Nr. 

212-215 

din 

12.10.2012. 

7.1.3. p. 7-  

Asigurarea 

unor condiţii 

adecvate de 

lucru 

personalului 

Ministerului 

Justiției pentru 

a eficientiza 

activitatea 

acestuia 

1. Tehnică 

computeriza

tă procurată 

şi instalată 

2. Numărul 

încăperilor 

de lucru 

renovate şi 

dotate tehnic 

pe parcursul 

a trei ani: 

2012, 2013, 

2014 

Ministerul 

Justiţiei 

În cadrul Ministerului a avut loc: 

1. Achiziționarea tehnicii de calcul (PC, Monitor, 

Keyboard și Covoraș pentru mouse); 

2. Achiziționarea sistemului centralizat multifuncțional 

(scanare, imprimare, copiere) 

3. Reparația capitală a clădirii Ministerului Justiției 

 

După analizarea situației interne privind dotarea tehnică a 

sediului ministerului cu echipament de imprimare, 

multiplicare și scanare a documentelor, au fost constatate 

deficiențe organizaționale și de echipament. A fost 

organizată licitația publică cu privire la procurarea unui 

sistem centralizat de centre multifuncționale însoțit de un 

soft specializat pentru scopuri de monitorizare, eficientizare, 

economie a resurselor de energie, financiare, umane și de 

consumabile. La sistemul respectiv vor fi conectați toți 

angajații din sediul ministerului, ceea ce va face posibilă 

inclusiv adaptarea mai rapidă la noul sistem de management 

al documentelor SIGEDIA, ce urmează a fi implementat în 

ultimul trimestru al anului 2012. 

 

În prezent, se lucrează la analizarea situației pentru 

optimizarea la a doua etapă a condițiilor de lucru cu 

calculatoarele personale, și anume dotarea cu sisteme de tip 

Zero Client sau Thin Client, care sunt mult mai atractive din 

punct de vedere al eficienței energetice, mentenanței, 

utilizarea resurselor, controlul proceselor. 

Realizată 

(pentru perioada 

raportată) 

 

 

 

Realizată de 

personalul MJ în 

limita bugetului 

anual aprobat. 

 

Raportul între 

mijloacele alocate și 

cheltuielile reale 

este: 

1,  Achiziționarea 

tehnicii de calcul: 

185,2 / 185,2 

2.  Achiziționarea 

sistemului 

centralizat: 

470,0 / 465,5 

3.  Reparația 

capitală a clădirii 

Ministerului 

Justiției: 6830,2 / 

6829,8 

- - 1. 

Achiziționa

rea tehnicii 

de calcul: 

Copia 

Contractulu

i de 

achiziționar

e a 

mărfurilor 

nr.3/1 din 

14.12.2011 

(„Conect-

Com” SRL) 

2.  

Achiziționa

rea 

sistemului 

centralizat:  

Copia 

Contractulu

i nr. 24/12 

din 

22.12.2012 

privind 

achiziția 

prin 

procedura 
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de Licitație 

Publică a 

bunurilor și 

serviciilor 

(„Aproservi

ce-X” SRL) 

3.Reparația 

capitală a 

clădirii 

Ministerulu

i Justiției: 

(1.) Copia 

Contractulu

i de 

antrepriză 

nr. 12/12 

din 

26.07.2012 

(SRL„Dux

primServic

e”) 

(2.) Acord 

adițional 

nr. 1 la 

Contractul 

de 

antrepriză 

nr. 12/12 

din 

26.07.2012 

(SRL„Dux

primServic

e”) 

(3.) Copia 

Contractulu

i nr. 5-12 

de achiziție 

dintr-o 

singură 

sursă din 

10.12.2012 

(SRL 

„DuxprimS

ervice”) 

(4.) Copia 

contractului 

nr. 17/12 

din 

25.09.2012 

privind 
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achiziția 

prin 

procedura 

Cererii 

Ofertelor 

de Prețuri a 

serviciilor 

(„Indola” 

SRL) 

(5.) Copia 

Contractulu

i la 

activitatea 

de execuție 

și verificare 

a lucrărilor 

de 

construcții 

nr.29 din 

28.08.2012  

(6.) Copia 

Contractulu

i nr. 5571-

11-12 din 

29.11.2012 

pentru 

prestarea 

serviciilor 

de valoare 

mică  

(Î.S.„Servic

iul de Stat 

pentru 

Verificarea 

și 

Expertizare

a 

Proiectelor 

și 

Construcțiil

or”) 

 

7.1.4. p. 1 - 

Analiza 

funcţiilor şi 

structurii 

fiecărei 

instituţii 

implicate în 

procesul de  

Analize 

efectuate şi 

recomandări 

formulate 

pe parcursul 

întregului an 

2012  

Instituțiile  

din sectorul 

justiţiei 

- Nerealizată - Pentru această 

activitate nu 

au existat 

resurse pentru 

a fi 

desfășurată și 

atunci a fost 

solicitat 

Urmează a fi 

realizată cu 

suportul 

Ambasadei 

SUA 

- 
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reformă a 

sectorului 

justiţiei 

suportul 

Ambasadei 

SUA, însă, la 

competiția de 

granturi, pe 

acest subiect 

nu au fost 

aplicanți și a 

fost 

desfășurată o 

competiție 

repetată la 

sfîrșitul anului 

2012. 

7.1.4. p. 3 -

Instruirea 

personalului 

instituţiilor 

implicate în  

reforma 

sectorului 

justiţiei pentru 

asigurarea 

participării 

active a 

acestuia la  

implementarea 

reformei 

1. Numărul  

de cursuri 

de instruire 

desfăşurate 

2. Numărul 

de  persoane 

instruite 

începînd cu 

trimestrul III 

și IV 2012 

și  până la 

sfîrșitul 

termenului 

de acțiune al 

Strategiei 

Instituțiile  

din sectorul 

justiţiei 

Instruirea personalului instituţiilor implicate în reforma 

sectorului justiţiei pentru asigurarea participării active a 

acestuia la implementarea reformei se desfășoară 

preponderent prin intermediul grupurilor de lucru pentru 

coordonarea și monitorizarea implementării Strategiei. În 

cadrul acestora s-a produs informarea cu privire la modul de 

coordonare și monitorizare a implementării Strategiei și se 

discută orice problemă legată de implementare. 

Reprezentantele Secretariatului grupurilor de lucru, în afara 

discursurilor planificate de informare a membrilor grupului, 

au acordat suport și în afara acestora, răspunzând la întrebări 

și căutînd soluții pentru probleme împreună cu persoanele 

competente. În afară de aceasta, instruirea membrilor 

Grupurilor de lucru asupra Metodologiei de monitorizare a 

implementării Strategiei și asupra aspectelor de planificare 

strategică a avut loc pe 15.11.2012, în cadrul unui seminar 

de o zi pentru 30 de participanți, reprezentînd toate 

instituțiile cu obligații de implementare a acțiunilor din 

Planul de acțiuni. În plus, dezbaterile și seminarele tematice 

pe diverse aspecte de implementare a Strategiei includ și 

compartimente, care să stimuleze participarea activă a 

instituțiilor la implementarea reformei.   

 

Realizată 

(pentru perioada 

raportată) 

În dependență de 

activitățile concrete, 

se desfășoară cu 

suportul unor 

donatori. 

- - 1. Agenda 

seminarului 

din 

15.11.12; 

2. Lista 

participanți

lor 

seminarului 

din 

15.11.12. 

3. 

Procesele 

verbale ale 

ședințelor 

grupurilor 

de lucru 

pentru 

coordonare

a și 

monitorizar

ea 

Strategiei 

7.1.5. p. 1 -  

Numirea 

persoanelor 

sau a unităților 

responsabile de 

planificarea 

strategică şi de 

monitorizarea 

reformei din 

cadrul 

instituţiilor  

din sectorul 

justiţiei 

Persoane/un

ități 

responsabile  

de 

planificarea 

strategică şi 

monitorizare

, numite/ 

desemnate 

în trimestrul 

I și II 2012 
Instituțiile  

din sectorul 

justiţiei 

În ianuarie 2012 Ministerul Justiției a expediat tuturor 

instituțiilor responsabile pentru (co) implementarea unor 

acțiuni din Strategie și Planul de acțiuni demersuri prin care, 

după caz, a solicitat să fie numiți membri-reprezentanți ai 

instituției în grupurile de lucru pentru coordonarea și 

monitorizarea fiecărui pilon al Strategiei, precum și/sau o 

persoană generală de contact pentru orice chestiuni ce țin de 

implementarea strategiei de reformă a sectorului justiției. 

Toate instituțiile au reacționat la aceste demersuri și au 

numit astfel de persoane: în mare parte prin răspunsuri 

oficiale, dar unele prin e-mail. 

Totuși, Ministerul Justiției a hotărât ca, pentru a răspunde 

concret la acțiunea dată ar fi nevoie de o scrisoare care să 

Realizată  Asistență din partea 

PNUD, din proiectul 

Susținerea Reformei 

Justiției, care, constă 

în plata serviciilor 

unui consultant, 

care, printre alte 

obligații, a elaborat 

scrisori către toate 

instituțiile 

responsabile pentru 

ca acestea să 

desemneze persoane 

- - 1. Lista 

persoanelor 

responsabil

e de 

planificarea 

strategică și 

de 

monitorizar

ea 

reformei; 

2.Răspunsu

rile oficiale 

ale 
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facă referire exact la acest punct (7.1.5, p.1). Asemenea 

demersuri au fost trimise concomitent cu cererea de a primi 

rapoarte intermediare de la instituții cu privire la acțiunile 

realizate pînă în iulie 2012. Drept raspuns la acest demers, 

următoarele instituții au concretizat în mod oficial persoana 

responsabilă de planificarea strategică și de monitorizarea 

reformei: Consiliul Național pentru Reforma Organelor de 

Ocrotire a Normelor de Drept, Consiliul Superior al 

Magistraturii, Ministerul Afacerilor Interne, Uniunea 

Națională a Executorilor Judecătorești, Procuratura 

Generală, Consiliul Superior al Procurorilor, Centrul pentru 

Combaterea Crimelor Economice și Corupției, Institutul 

Național al Justiției, Centrul pentru Drepturile Omului. Lista 

va fi completată și cu persoanele de la alte instituții cheie 

din sectorul justiției și va fi plasată la situl MJ în cadrul 

paginii dedicate reformei din sectorul justiției. 

responsabile de 

implementarea 

Strategiei și a unor 

piloni în particular. 

instituțiilor 

la primele 

demersuri, 

prin care s-

au numit 

reprezentan

ți în 

grupurile 

pentru 

coordonare

a și 

monitorizar

ea pilonilor 

respectivi 

ai 

strategiei, 

precum și 

persoane 

generale de 

contact 

pentru orice 

probleme 

legate de 

implementa

rea 

Strategiei 

(formă 

tipărită). 

7.1.5. p. 3 - 

Instruirea 

personalului 

responsabil de 

planificarea 

strategică şi 

monitorizarea 

reformei din 

cadrul 

instituţiilor din 

sectorul 

justiţiei 

1. Numărul 

de  cursuri 

organizate 

2. Numărul 

de  persoane 

instruite 

începînd cu 

2012 și până 

la sfîrșitul 

termenului 

de acțiune al 

Strategiei 

 

Ministerul 

Justiţiei 

Instruirea  personalului responsabil de planificarea 

strategică şi monitorizarea reformei, inclusiv a unor 

persoane responsabile de planificarea bugetară, din cadrul 

instituţiilor din sectorul justiţiei  a avut loc pe 15.11.2012, în 

cadrul unui seminar de o zi, organizat cu suportul financiar 

al Fundației Konrad Adenauer și contribuția Ministerului 

Justiției din România. Participanții, în număr de 30, au 

reprezentat toate instituțiile cu obligații de implementare a 

acțiunilor din Planul de acțiuni. Edward Lucaci, 

reprezentând Unitatea de Management  Public şi Planificare 

Strategică a Ministerului Justiţiei din România  a vorbit 

despre noţiunile de bază ale planificării strategice în sectorul 

public (Planificarea strategică pe termen mediu şi lung; 

stabilirea obiectivelor, a priorităților, planificarea bugetului 

şi evaluarea rezultatelor), iar Eugenia Veveriță, consultant 

planificare bugetară, despre planificarea bugetului în 

contextul implementării Strategiei de reformă a sectorului 

justiției. De asemenea, seminarul a abordat tematica  

Metodologiei de monitorizare a implementării Strategiei, iar  

Alexandru Olaru, Serviciul Programe Europene, Ministerul 

Justiţiei din România  a vorbit despre principiile de 

gestionare a asistenţei financiare nerambursabile. 

Realizată 

(pentru perioada 

raportată) 

Asistență din partea  

Fundației Konrad 

Adenauer și 

Ministerului Justiției 

din România. 

- - 1. Agenda 

seminarului 

din 

15.11.12; 

2. Lista 

participanți

lor 

seminarului 

din 

15.11.12. 



 110 

 

7.1.6. p. 1 -  

Conceperea şi 

realizarea unui 

sistem 

informaţional 

integrat de 

colectare, 

analiză şi 

schimb de 

informaţii 

privind 

implementarea 

reformei 

Sistem 

informaţion

al conceput  

şi realizat 

pe parcursul 

anilor 2012 

și 2013 

Ministerul 

Justiţiei 

A fost organizată licitația publică cu privire la procurarea 

serviciilor de consultanță pentru analiza sistemului 

informatic existent al Ministerului Justiţiei şi formularea 

unor recomandări necesare perfectării Planului de 

dezvoltare strategic al sistemului informatic al Ministerului 

Justiţiei al Republicii Moldova. A fost angajat expertul 

Plătiță Eugeniu, care a efectuat studiul de rigoare, iar unul 

din aspectele asupra căruia s-a expus expertul, se referă la 

recomandări privind conceperea şi realizarea unui sistem 

informaţional integrat de colectare, analiză şi schimb de 

informaţii privind implementarea reformei și integrarea 

acestuia cu resursele informaționale existente ale 

ministerului. 

Realizată  

(pentru perioada 

raportată) 

Realizată de 

personalul MJ în 

limita bugetului 

anual aprobat. 

- - 1. Studiul 

efectuat; 

2. Anunțul 

cu privire 

la licitația 

publică 

organizată 

(document 

word) 

3. Screen-

short de pe 

pagina web 

a 

Ministerulu

i Justitiei, 

unde este 

publicat 

anunțul 

(publicare 

la 20.08.12 

și, repetat, 

la 07.09.12) 

 

Direcţia strategică 7.2. Armonizarea cadrelor instituţional şi legal ale sectorului justiţiei cu standardele europene 
 

7.2.2. p. 1 -  

Elaborarea 

unui studiu 

privind 

îmbunătăţirea 

procesului de 

creaţie 

legislativă 

1. Studiu 

elaborat, 

probleme 

identificate 

2. 

Recomandăr

i formulate 

până în 

primul 

trimestru 

2012 

 

Ministerul 

Justiţiei 

În scopul perfecționării procesului de creație legislativă, a 

sporirii previzibilității legislației, cu susținerea financiară a 

PNUD, au fost angajați 2 consultanți care au elaborat un 

studiu privind îmbunătăţirea procesului de creaţie 

legislativă. În baza recomandărilor studiului ulterior a fost 

elaborat  Proiectul de Lege cu privire la actele normative. 

Realizată  Studiul a fost 

elaborat de 

consultanții PNUD 

angajați pentru a 

asista Ministerul 

Justiţiei. 

- - 1. Studiul 

efectuat 

2. Nota 

informativă 

a 

proiectului  

Legii cu 

privire la 

actele 

normative 

7.2.2. p. 2 - 

Elaborarea 

unui proiect de 

modificare a 

Legii  nr. 780-

XV din  27 

decembrie 2001 

privind actele 

legislative și a 

Legii nr. 317-

XV din 18 iulie 

2003 privind 

actele 

normative ale 

Proiect de 

lege elaborat 

şi remis spre 

examinare 

Guvernului 

până în 

trimestrul II 

2012 

 

Ministerul 

Justiţiei 

A fost elaborat proiectul de Lege cu privire la actele 

normative, care înglobează toate prevederile din Legea cu 

privire la actele normative şi Legea privind actele normative 

ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei 

publice centrale şi locale. Proiectul a coordonat cu 

instituţiile interesate, iar la 20.12.12  au avut loc dezbateri 

publice pe marginea acestui proiect. Proiectul va fi remis 

Guvernului în termen restrîns. 

 

 

Realizată parțial Proiectul de lege a 

fost elaborat de 

consultantul PNUD 

angajat pentru 

Ministerul Justiţiei. 

Ținînd cont de 

amploarea 

impactului 

legii și de 

numărul 

autorităților 

care urmează 

a o aplica, este 

necesar ca 

acest proiect 

de lege să fie 

dezbătut 

suficient, iar 

funcționarii 

- 1. Proiectul 

Legii cu 

privire la 

actele 

normative  

2. Nota 

informativă 

a 

proiectului  

Legii cu 

privire la 

actele 

normative 
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Guvernului şi 

ale altor 

autorităţi ale 

administrației 

publice 

centrale şi 

locale în 

vederea 

asigurării 

stabilităţii, 

previzibilităţii 

şi clarităţii 

cadrului legal 

publici ce vor 

fi afectați 

pregătiți 

pentru 

schimbările ce 

urmează. Din 

acest motiv 

ciclus 

procesului 

legislativ a 

durat mai mult 

pentru acest 

proiect de 

lege, și 

termenul de 

realizare nu s-

a respectat în 

totalitate. 

7.2.2. p. 3 -  

Elaborarea 

cadrului  

normativ 

privind 

metodologia 

evaluării  

ex-ante   

Cadru 

normativ 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

până în 

trimestrul II 

2012 

 

Ministerul 

Justiţiei, 

Cancelaria de 

Stat 

Cancelaria de Stat a elaborat proiectul hotărîrii Guvernului 

„Pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de 

elaborare, aprobare, monitorizare şi evaluare a 

documentelor de politici publice”. În perioada aprilie-mai 

2011, proiectul a fost avizat de către toate autorităţile 

interesate, însă, dat fiind faptul că acesta vine cu un şir de 

termeni nestipulaţi pînă în prezent în legislaţia naţională, s-a 

conturat necesitatea introducerii modificărilor de rigoare în  

Legea nr. 317 din 18.07.2003 privind actele normative ale 

Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice 

centrale şi locale, precum şi în Legea nr. 780 din 27.12.2001 

privind actele legislative. Proiectul de modificare a legilor 

respective este promovat în prezent de către Ministerul 

Justiţiei. Proiectul promovat de Ministerul Justiției conține 

prevederi referitoare la Metodologia evaluării ex-ante. 

 

Realizată parțial - Promovarea 

proiectului 

respectiv, este 

condiţionată 

de 

modificările 

legislative 

menţionate. 

La moment 

termenul cînd 

acestea vor fi 

operate fiind 

unul incert din 

considerentul 

că după 

aprobarea 

modificărilor 

de către 

Guvern, ele 

urmează a fi 

aprobate şi de 

către 

Parlament. 

În consecinţă, 

Cancelaria de 

Stat asigură că 

după intrarea 

în vigoare a 

modificărilor 

 1.  
Proiectul 

hotărîrii 

Guvernului 

„Pentru 

aprobarea 

Regulament

ului privind 

procedurile 

de 

elaborare, 

aprobare, 

monitorizar

e şi 

evaluare a 

documentel

or de 

politici 

publice”. 

 

Notă: din 

motivul 

caracterului 

neoficial al 

acestui 

document, 

Cancelaria 

de Stat nu 

l-a transmis 

Secretariatu

lui 

Grupurilor 
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legislative 

necesare, 

Cancelaria de 

Stat în termeni 

restrînşi va 

prezenta 

Guvernului 

spre aprobare 

cadrul 

normativ 

privind 

metodologia 

evaluării ex-

ante. 

de lucru 

 

 

7.2.2. p. 4 -

Realizarea 

unui manual 

privind 

elaborarea 

actelor 

normative 

1. Grup de 

lucru creat 

2. Manualul 

privind 

elaborarea 

actelor 

normative 

realizat şi 

aprobat 

pe parcursul 

întregului an 

2012 

 

Ministerul 

Justiţiei 

 

Există o înțelegere cu OCSE/ODIHR privind realizarea 

acestui manual, însă se va purcede la elaborarea manualului 

după remiterea proiectului Legii privind actele normative 

către Guvern, ca manualul să fie adaptat prevederilor pe 

care le va conține noua lege. 

Nerealizată - - Se va purcede 

la elaborarea 

manualului 

după 

remiterea 

proiectului 

Legii privind 

actele 

normative 

către Guvern. 

- 

7.2.2. p. 5 -   

Instruirea 

personalului 

implicat în 

procesul de 

creaţie 

legislativă 

1. Numărul 

de  cursuri 

desfăşurate 

2. Numărul  

de persoane 

instruite 

pe parcursul 

întregului an 

2012 

 

Ministerul 

Justiţiei 

În scopul sporii capacităţilor colaboratorilor Ministerului 

Justiţiei în procesul de elaborare a legislaţiei, precum şi 

întru executarea Ordinului Ministrului Justiţiei nr. 227 din 9 

iunie 2011 cu privire la aprobarea Planului de instruire a 

colaboratorilor Ministerului Justiţiei pentru anul 2011 pe 

data de 14, 15, 22, 30 noiembrie și 1 decembrie 2011 au fost 

petrecute seminare de instruire cu următoarele tematici: 

Tehnici de elaborare a legislației; Elaborarea legislației și 

principiile constituționale; Tehnici de elaborare a legislaţiei 

şi deciziile Curţii Europene a Drepturilor Omului; Tehnici 

de elaborare a legislaţiei şi legislaţia Uniunii Europene. 

Seminarele au fost susținute de către lectorii din cadrul 

Universităţii din Vilnus. 

Între 8 și 16 ianuarie 2012 10 specialiști de la MJ au fost 

incluși în grupul care au desfășurat o vizită de studiu în 

Lituania și au participat la o instruire pe tema legiferării.  

 

Realizată Instruirile și vizita 

de studiu au fost 

organizate cu 

suportul proiectului 

PNUD ”Suport 

tranzitoriu pentru 

consolidarea 

capacităților 

administrației 

publice din 

Moldova”. 

-  1.  

Tematica 

seminarelor 

organizate 

la Chișinău 

(modulele). 

2. Lista 

participanți

lor la 

seminarele 

organizate 

la Chișinău. 

2. 

Programul 

vizitei de 

studiu în 

Lituania (8 

și 16 

ianuarie 

2012); 

3. Lista 

participanți

lor la  

programul 

vizitei de 

studiu în 
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Lituania (8 

și 16 

ianuarie 

2012); 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.3. p. 1 -  

Elaborarea 

unui studiu 

privind 

accesibilitatea  

publicului larg 

la actele 

normative 

(baza de date) 

Studiu 

elaborat şi 

recomandări 

formulate 

în trimestrul 

I și II 2012 

 

Ministerul 

Justiţiei, 

Centrul de 

Guvernare 

Electronică  

 

În prezent are loc analizarea posibilităților de cumulare la 

nivel tehnic și organizatoric a activității menționate cu 

activitățile din p. 2 și 3 (Optimizarea bazei de date a actelor 

normative; Crearea bazei de date on-line privind procesul de 

elaborare a actelor normative) pe motivul interdependenței 

și relaționării acestora.  

În luna iulie 2012 a avut loc o vizită de studiu în Lituania, în 

timpul căreia a fost analizat sistemul electronic unic de 

creație a actelor normative și de publicare și diseminare a 

actelor normative. 

Din cauza insuficienței de finanțe pentru realizarea acestei 

acțiuni a fost solicitat suportul Ambasadei SUA. Rezultatele 

competiției de granturi desfășurate de Ambasada SUA nu au 

fost făcute publice pănă la sfîrșitul anului 2012. 

 

Nerealizată - Dificultăți: 

insuficiența 

surselor 

financiare 

pentru a 

realiza 

activitatea în 

conformitate 

cu obiectivul 

propus. 

Sunt așteptări 

ca această 

activitate să 

se desfășoare 

cu suportul 

Ambasadei 

SUA. 

- 

7.2.3. p. 2 -   

Optimizarea 

bazei de date a 

actelor 

normative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baza de date 

actualizată  

cu motor de 

căutare 

funcţional 

începînd cu 

trimestrul III 

2012 pînă în 

trimestrul II 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Justiţiei, 

Centrul de 

Guvernare 

Electronică 

 

- Nerealizată 

(pentru perioada 

raportată) 

- La moment nu 

există finanțe 

pentru ca 

această 

acțiune să fie 

desfășurată. 

Ca și 

principiu, 

acțiunea 

urmează a fi 

realizată în 

baza studiului 

indicat la p. 

7.2.3. p.1 

Ca și termen 

acțiunea 

urmează a fi 

realizată pînă 

în iunie 2013.  

- 

7.2.4. p. 1 -  

Elaborarea 

unui studiu 

1. Studiul 

elaborat şi 

problemele 

ultimul 

trimestru 

2011 

Ministerul 

Justiţiei 

 

La de 29 aprilie 2011 a fost prezentat studiul „Conceptul 

noului mecanism de armonizare în Republica Moldova” 

elaborat de către expertul internaţional oferit de PNUD - 

Realizată PNUD – proiectul 

„Consolidarea 

Capacităţilor 

- - Studiul 

elaborat. 
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privind 

îmbunătăţirea 

procesului de 

armonizare a 

legislaţiei 

naţionale cu 

legislaţia 

Uniunii 

Europene 

identificate 

2. 

Recomandăr

i formulate 

Juris Gromovs. 

Recomandările de bază au fost: 

- Perfecţionarea cadrului legal în domeniul armonizării 

legislaţiei; 

- Consolidarea capacităţilor Centrului de Armonizare 

Legislativă; 

- Modificarea legislaţiei în vederea introducerii 

obligativităţii efectuării expertizei de compatibilitate a 

iniţiativelor legislative ale Parlamentului înainte de 

adoptarea acestora; 

- Trecerea de la planificarea anuală la planificarea 

multianuală de armonizare a legislaţiei; 

- Instituirea în Parlamentul RM a unei comisii separate 

pentru integrarea europeană. 

 

 

 

 

 

Instituţionale ale 

Ministerului 

Afacerilor Externe şi 

Integrării Europene 

” 

7.2.4. p. 2 - 

Elaborarea 

proiectului de 

modificare a 

hotărîrilor 

Guvernului 

nr.190 din  

21 februarie 

2007 privind 

crearea 

Centrului de 

armonizare a 

legislației și nr. 

1345 din 24 

noiembrie 2006 

cu privire la 

armonizarea 

legislaţiei 

Republicii 

Moldova cu 

legislaţia  

comunitară 

Proiect de 

act normativ 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

până 

trimestrul II 

2012 

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Afacerilor 

Externe şi 

Integrării 

Europene, 

Cancelaria de 

Stat 

 

În urma studiului elaborat privind îmbunătăţirea  procesului 

de armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii 

Europene, una din recomandările formulate de expert a 

constituit modificarea cadrului legal ce reglementează 

activitatea CAL şi anume HG nr. 190 din 21 februarie 2007 

şi HG nr. 1345 din 24 noiembrie 2006. Astfel, în trimestrul 

III, 2011, Centrul a elaborat şi remis spre coordonare către 

autorităţile de resort proiectele de modificare a Hotărîrilor 

de Guvern supra menţionate. Astfel, prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 735 din 3 octombrie 2012 au fost aprobate 

modificările aduse Hotărîrii de Guvern nr. 190 din 21 

februarie 2007. Cît priveşte modificarea Hotărîrii de Guvern 

1345 din 24 noiembrie 2006 nu poate fi promovată 

deoarece, vine în pachet cu proiectul de Lege cu privire la 

actele normative, iar aceasta din urmă se află în proces de 

definitivare. 

Realizată parțial Realizată de 

personalul CAL în 

limita bugetului 

anual aprobat. 

 Promovarea 

în continuare 

a proiectului 

de modificare 

a Hotărîrii de 

Guvern 1345 

din 24 

noiembrie 

2006 este în 

strînsă 

dependență de 

evoluțiile care 

se vor produce 

cu proiectul 

Legii cu 

privire la 

actele 

normative. 

- 1. Hotărîrea 

de Guvern 

nr. 735 din 

3 octombrie 

2012;  

2. Proiectul 

de Hotărîre 

de Guvern 

privind 

modificarea 

Hotărîrii de 

Guvern nr. 

1345 din 24 

noiembrie 

2006. 

7.2.4. p. 3 - 

Reformarea 

structurii 

Centrului de 

armonizare a 

legislaţiei 

1.Noua 

structură a 

Centrului de 

armonizare 

a legislaţiei, 

aprobată 

2. Sistemul 

de 

specializare 

pe parcursul 

întregului an 

2012 

 

Ministerul 

Justiţiei 

 

Potrivit Hotărîrii de Guvern nr. 735 din 3 noiembrie 2012 cu 

privire la optimizarea structurii, activităţii Ministerului 

Justiţiei şi autorităţilor administrative din subordine a fost 

mărit statutul de personal cu încă şapte unităţi. Cît priveşte 

realizarea unui sistem de specializare a personalului CAL, 

în acest sens au fost repartizate domenii specifice de 

activitate fiecărui colaborator şi fixate în fişa de post, 

precum şi în fişele cu obiective de activitate. 

Realizată  Realizată de 

personalul angajat în 

limita bugetului 

anual aprobat pentru 

instituțiile publice 

relevante. 

Dificultăți: 

- Fluxul sporit 

de personal in 

cadrul 

Centrului; 

- Nivelul de 

salarizare 

scăzută. 

- Hotărîrea 

de Guvern 

nr. 735 din 

3 noiembrie 

2012 cu 

privire la 

optimizarea 

structurii, 

activităţii 
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a  

personalului 

Centrului de 

armonizare 

a legislaţiei, 

stabilit 

Ministerulu

i Justiţiei şi 

autorităţilor 

administrati

ve din 

subordine  

7.2.4. p. 4 -  

Instruirea 

personalului 

implicat în 

procesul de 

armonizare a 

legislaţiei 

naționale cu 

legislaţia 

Uniunii 

Europene 

1. Nivelul 

de 

cunoştinţe în 

domeniu şi  

necesităţile 

de instruire 

evaluate 

2. Curricula 

şi planul de 

instruire 

elaborate 

3. Numărul 

de  cursuri 

desfăşurate 

4. Numărul 

personalului 

instruit 

începînd cu 

anul 2012 și 

pînă în 2014 

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Afacerilor 

Externe şi 

Integrării 

Europene, 

Cancelaria de 

Stat 

În urma procedurii interne de evaluare a funcţionarilor 

publici, efectuată anual în conformitate cu legislaţia în 

vigoare privind funcţia publică şi statutul funcţionarului 

public, au fost identificate necesităţile de dezvoltare 

profesională a colaboratorilor Centrului.  

A fost elaborat un plan de instruire intern, care vizează 

instruirea de sine stătătoare a colaboratorilor Centrului, 

precum şi cursuri de instruire externă (aprobat prin Ordinul 

directorului Centrului dna N. Suceveanu, nr. 2 din 20 martie 

2012). 

Pe parcursul perioadei 25 noiembrie 2011 – 31 decembrie 

2012 au fost desfăşurate 24 de seminare. Totodată, 4 

colaboratori ai Centrului au efectuat un stagiu de formare 

profesională, pe o perioadă de 2 săptămîni, în cadrul 

Ministerului Afacerilor Europene din România.  

 

Astfel, în perioada raportată toţi colaboratorii Centrului, 11 

la număr au fost instruiţi. 

Realizată 

(pentru perioada 

raportată) 

- Dificultăți: 

Lipsa 

resurselor 

financiare, 

precum şi a 

asistenţei 

externe. 

- Planul de 

instruire a 

Centrului 

de 

armonizare 

a legislației 

 

 

 

Direcţia strategică 7.3. Coordonarea asistenţei donatorilor externi şi schimbul de informaţii cu sectorul neguvernamental 

 

7.3.1. p. 1 -  

Optimizarea 

mecanismului 

existent de 

coordonare a 

asistenţei 

donatorilor 

externi prin 

corelarea 

acestuia cu 

mecanismul de 

coordonare a 

implementării 

Strategiei 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Mecanismul 

de 

coordonare 

a asistenţei 

externe 

optimizat 

2. Numărul 

de reuniuni 

periodice 

desfăşurate 

pe parcursul 

întregului an 

2012 

Ministerul 

Justiţiei, 

Cancelaria de 

Stat 

În momentul intrării în vigoare a Strategiei de reformă a 

sectorului justiției, Ministerul Justiției deja instituise un 

mecanism de coordonare a asistenței externe, care consta în 

identificarea tuturor donatorilor și a implementatorilor de 

programe de asistență în domeniul justiției în RM și a 

demarat ședințe regulate cu aceștia în cadrul cărora se 

producea schimbul necesar de informații, prin care se 

comunicau necesitățile de asistență în sectorul justiției, 

precum și disponibilitățile donatorilor, precum și se asigura 

lipsa dublării acțiunilor de asistență.  

Din momentul instituirii mecanismului de coordonare și 

monitorizare a implementării Strategiei a fost corelat cu 

acesta și mecanismul deja existent de coordonare a 

asistenței externe. Acesta a fost reglementat prin 

Regulamentul cu privire la funcţionarea Grupurilor de lucru 

pentru  coordonarea şi monitorizarea implementării 

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–

2016, aprobat prin ordinul ministrului justiției din 

13.06.2012. Mecanismul a fost optimizat și prin includerea 

reprezentanților comunității donatorilor în fiecare din 

Grupurile de lucru pentru coordonarea şi monitorizarea 

implementării Strategiei în calitatea de membri observatori, 

Realizată Asistență din partea 

PNUD, proiectul 

Susținerea Reformei 

Justiției și proiectul 

Transitional 

Capacity Support 

for the Public 

Administration of 

Moldova. Proiectele 

acordă asistență 

Ministerului Justiției 

prin susținerea 

consultanților 

naționali, care, 

printre alte obligații, 

au contribuit la 

optimizarea 

mecanismului 

existent de 

coordonare a 

asistenţei 

donatorilor externi 

- 

 1. 

Regulamen

tul cu 

privire la 

funcţionare

a 

Grupurilor 

de lucru 

pentru  

coordonare

a şi 

monitorizar

ea 

implementă

rii 

Strategiei 

de reformă 

a sectorului 

justiţiei 

pentru anii 
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instituirea unor principii de colaborare, precum și stabilirea 

unei periodicități trimestriale de desfășurare a ședințelor 

comune. În anul 2012 ședințe cu donatorii au avut loc în 

data de:  26 ianuarie, 21 iunie și 14 decembrie.  

prin corelarea 

acestuia cu 

mecanismul de 

coordonare a 

implementării 

Strategiei, precum și 

organizarea 

ședințelor cu 

donatorii. 

2011–2016 

aprobat 

prin O R D 

I N 

Nr. 278 din 

13.06.2012; 

2. Agenda 

și procesul-

verbal al 

reuniunii cu 

donatorii 

din 

26.01.2012; 

3. Agenda 

și procesul-

verbal al 

reuniunii cu 

donatorii 

din 

21.06.2012. 

4.  Agenda 

și procesul-

verbal al 

reuniunii cu 

donatorii 

din 

14.12.2012.  

7.3.1. p. 2 -  

Elaborarea 

periodică a 

listelor de 

priorităţi care 

necesită 

asistenţă 

externă 

Liste de 

priorităţi 

elaborate 

anual 

începînd cu 

2012 și pînă 

la sfîrșitul 

perioadei de 

implementar

e a 

Strategiei 

 

Ministerul 

Justiţiei 

 

În luna ianuarie 2012 în cadrul Ministerului Justiției  s-a 

făcut o selecție a listei de priorități care necesită asistență 

externă. Aceasta a fost tradusă în engleză și prezentată 

donatorilor la ședința din 26 ianuarie 2012. În martie 2012, 

cînd au început să activeze grupurile de lucru pentru 

coordonarea și monitorizarea Strategiei, listele per pilon au 

fost revăzute în fiecare grup de lucru respectiv și a fost 

confirmată lista finală a priorităților pentru asistență externă 

pentru anul 2012. În luna mai 2012 în fiecare grup de lucru 

au fost selectate listele de priorități care necesită asistență 

externă pentru anul 2013. Ambele liste au fost prezentate 

donatorilor în ședința cu aceștia din  21 iunie 2012, precum 

și plasate pe site. În paralel, lista pentru 2012 a fost 

completată deja cu date despre asistența promisă de unii 

donatori concreți, în conformitate cu datele primite de la ei. 

Lista pentru anul 2013 a fost prezentată donatorilor în 

ședința din 14.12.2012 cu informații completate, document 

care a inclus și date cu privire la intențiile de implicare a 

societății civile în realizarea diferitelor activitați prevăzute 

Realizată 

(pentru perioada 

raportată) 

 

Asistență din partea 

PNUD, din proiectul 

Susținerea Reformei 

Justiției  și proiectul 

Transitional 

Capacity Support 

for the Public 

Administration of 

Moldova, care, 

constau în plata 

serviciilor a 4 

consultanți, care, 

printre alte obligații, 

au contribuit la 

formularea și 

traducerea listelor de 

priorități. 

-  1. Lista de 

priorități 

care 

necesită 

asistență 

externă 

pentru anul 

2012; 

2. Lista de 

priorități 

care 

necesită 

asistență 

externă 

pentru anul 

2013. 
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de Planul de acțiuni.  

 

7.3.2. p. 1 -  

Crearea unui 

mecanism ce ar 

asigura 

schimbul 

constant de 

informaţii 

dintre sectorul 

neguvernament

al şi 

reprezentanții 

sectorului 

justiţiei  

privind 

activităţile de 

implementare a 

Strategiei 

1. 

Mecanismul 

creat şi 

funcțional  

2. 

Componența 

secretariatul

ui stabilită 

pe parcursul 

întregului an 

2012 

 

Ministerul 

Justiţiei 

 

În virtutea regulilor impuse de Legea cu privire la 

transparența în procesul decizional, prin actualizarea 

permanentă a sitului Ministerului Justiției, existența în 

paralel a unor pagini pe rețelele sociale, activitatea intensă a 

Grupului Justiție și Drepturile Omului din cadrul 

Consiliului Național pentru Participare 

(http://www.cnp.md/ro/grupuri-de-lucru/justitie-si-

drepturile-omului) încă înainte de momentul intrării în 

vigoare a Strategiei de reformă a sectorului justiției, 

Ministerul Justiției deja avea instituit un mecanism de 

schimb constant de informații cu sectorul neguvernamental 

cu privire la evoluțiile din sectorul justiției. Din momentul 

instituirii mecanismului de coordonare și monitorizare a 

implementării Strategiei, au fost instituite modalități noi de 

colaborare și schimb de informații. Noile modalități 

instituite, principiile de colaborare, și-au găsit reglementare 

în Regulamentul cu privire la funcţionarea Grupurilor de 

lucru pentru  coordonarea şi monitorizarea implementării 

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–

2016, aprobat prin ordinul ministrului justiției din 

13.06.2012. Astfel, în fiecare din Grupurile de lucru pentru 

coordonarea şi monitorizarea implementării Strategiei, în 

baza aplicațiilor primite în urma lansării unui concurs pentru 

acest scop de către Ministerul Justiției în ianuarie 2012, au 

fost selectați 2-3 reprezentanți ai societății civile în fiecare 

grup de lucru. Prin ei, dar și prin pagina web consacrată 

procesului de coordonare și monitorizare a implementării 

Strategiei: 

http://www.justice.gov.md/category.php?l=ro&idc=155&no

d=1& este asigurat un schimb constant de informații dintre 

sectorul neguvernamental şi reprezentanții sectorului 

justiţiei  privind activităţile de implementare a Strategiei. În 

plus, schimbul constant de informații este asigurat și de 

către Secretariatul grupurilor de lucru, confirmat prin 

ordinul ministrului justiției, și în cadrul căruia o persoană a 

fost însărcinată cu responsabilități prioritare de optimizare a 

mecanismului de colaborare cu societatea civilă. Acest 

mecanism presupune de asemenea desfășurarea periodică a 

unor ședințe comune între reprezentanții sectorului justiţiei, 

sectorului neguvernamental şi a donatorilor.   

Realizată  Asistență din partea 

PNUD, din proiectul 

Susținerea Reformei 

Justiției, care, constă 

în plata serviciilor a 

4 consultanți, care, 

printre alte obligații, 

au contribuit la 

crearea unui 

mecanism ce ar 

asigura schimbul 

constant de 

informaţii dintre 

sectorul 

neguvernamental şi 

reprezentanții 

sectorului justiţiei. 

- 

 1. 

Regulamen

tul cu 

privire la 

funcţionare

a 

Grupurilor 

de lucru 

pentru  

coordonare

a şi 

monitorizar

ea 

implementă

rii 

Strategiei 

de reformă 

a sectorului 

justiţiei 

pentru anii 

2011–2016 

aprobat 

prin O R D 

I N 

Nr. 278 din 

13.06.2012; 

2. Screen-

short de pe 

pagina web 

a 

Ministerulu

i Justiției; 

3. O R D I 

N 

Nr. 280 din 

13.06.2012 

cu privire 

la crearea 

pe lîngă 

Ministerul 

Justiției a 

Grupurilor 

de lucru 

pentru 

coordonare

http://www.cnp.md/ro/grupuri-de-lucru/justitie-si-drepturile-omului
http://www.cnp.md/ro/grupuri-de-lucru/justitie-si-drepturile-omului
http://www.cnp.md/ro/grupuri-de-lucru/justitie-si-drepturile-omului
http://www.cnp.md/ro/grupuri-de-lucru/justitie-si-drepturile-omului
http://www.cnp.md/ro/grupuri-de-lucru/justitie-si-drepturile-omului
http://www.cnp.md/ro/grupuri-de-lucru/justitie-si-drepturile-omului
http://www.cnp.md/ro/grupuri-de-lucru/justitie-si-drepturile-omului
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a și 

monitorizar

ea 

implementă

rii 

Strategiei 

de reformă 

a sectorului 

justiţiei 

pentru anii 

2011–2016 

și a 

Planului de 

Acțiuni 

pentru 

implementa

rea 

Strategiei; 

 

7.3.2. p. 2 -   

Organizarea 

reuniunilor 

periodice 

dintre 

reprezentanţii 

sectorului 

neguvernament

al şi 

reprezentanții 

sectorului 

justiției   

 

Numărul de 

reuniuni 

periodice 

desfăşurate  

pe parcursul 

anilor 2012-

2016 

 

Ministerul 

Justiţiei 

 

În scopul realizării acțiunii date, la 1 noiembrie 2012 în sala 

de conferințe a Ministerului Justiției a avut loc masa rotundă 

privind “Optimizarea Mecanismului de Colaborare cu 

Societatea Civilă întru Implementarea Strategiei de Reformă 

a Sectorului Justiției”. La eveniment au participat 

reprezentanți ai Ministerului Justiției, precum și 22 

reprezentanți ai societății civile din Republica Moldova 

(ONG-uri: CAPC, CRJM, AFCJ, IDOM, IDIS Viitorul, 

IRP, CreDO, CNP, La Strada, Fundația Est-Europeană, 

Promo-LEX, ADEPT, Transparency International, CAJPD, 

Human Rights Embassy, Amnesty International Moldova, 

etc.). În cadrul mesei rotunde s-a discutat despre colaborarea 

cu societatea civilă pentru implementarea Strategiei, 

importanța implicării reprezentanților sectorului 

neguvernamental în procesul de implementare, coordonare 

și monitorizare a implementării Strategiei, precum și despre 

consolidarea capacităţilor societăţii civile întru 

implementarea optimizată a Strategiei de reformă a 

sectorului justiției.   

 

Realizată 

(pentru perioada 

de raportare) 

Realizată de 

personalul MJ în 

limita bugetului 

anual aprobat. 

 

 1. Agenda 

mesei 

rotunde din 

1 noiembrie 

2012; 

2. Lista 

participanți

lor la masa 

rotundă  


