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PLAN de ACTIVITATE – 2012 

 

Secțiunea I: Planul de activitate al Grupului de lucru 

Nr. Activitate Implementator Detalii privind 

implementarea acțiunii 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Ședințe Grupul de lucru Ședințe lunare x x x x x x x x x x 

2. Identificarea priorităților pentru asistență 

externă pentru 2012 

Grupul de lucru  x          

3. Identificarea priorităților pentru asistență 

externă pentru 2013 

Grupul de lucru   x         

4. Elaborarea și aprobarea Planului anual 

2012 de implementare a Strategiei 

Grupul de lucru   x x x   x    

5. Recepționarea rapoartelor de activitate de 

la instituțiile responsabile pentru 

implementarea Strategiei și Planului de 

acțiuni pentru perioada 1 octombrie 

Instituțiile responsabile 

de implementare 

Până la 15 iulie 2012    x x      



2011- 30 iunie 2012 

6. Aprobarea primului raport de activitate al 

Grupului de Lucru 

Grupul de lucru Până la 15 septembrie 2012       x    

7. Recepționarea rapoartelor de activitate de 

la instituțiile responsabile pentru 

implementarea Strategiei și Planului de 

acțiuni pentru perioada 1 iulie 2011- 30 

iunie 2012 – 30 decembrie 2012 

Secretariatul Grupului 

de lucru 

Până la 15 decembrie 2013 

pentru instituțiile care nu au 

activități în decembrie și 

până la 15 ianuarie 2013 

pentru instituțiile care au 

activități în decembrie 

         x 

8. Elaborarea raportului anual al Grupului 

de lucru  

Secretariatul Grupului 

de lucru 

Raportul se elaborează în 

baza rapoartelor prezentate 

de instituții și în baza 

conținutului proceselor 

verbale ale ședinelor 

Grupului de lucru până la 30 

ianuarie 2013 

         x 

 

 

 

 

 

 

 

 



Secțiunea II: Planul de implementare a Strategiei și Planului de Acțiuni 

Nr. Acțiune/Subacțiune Implementator Detalii privind 

implementarea acțiunii 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4.1.1. 

p.1 

Modificarea cadrului normativ în vederea 

simplificării modului de calculare a salariului 

şi ajustării garanţiilor sociale a actorilor din 

sectorul justiţiei 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Finanţelor, 

Ministerul Muncii, 

Protecţii Sociale şi 

Familiei 

Termen: A se implementa pe 

parcursul trim. IV 2011 – anul  

2012 

Indicatori: Proiect de modificare 

a cadrului normativ elaborat şi 

remis Guvernului spre 

examinare 

x x x x x x x x x x 

a. Crearea grupului de lucru Ministerul Justiţiei Grup de lucru creat      x     

b. Elaborarea proiectului de lege Ministerul Justiţiei Proiect de lege elaborat       x x   

c. Expedierea pentru avizare și avizarea 

proiectului de lege 

Ministerul Justiţiei Proiect de lege avizat        x   

d. Dezbaterea publică a proiectului de lege Ministerul Justiţiei Proiect de lege dezbătut  public        x   

e. Definitivarea proiectului de lege în baza 

avizelor recepţionate 

Ministerul Justiţiei Proiect de lege definitivat         x x 

f. Remiterea proiectului de lege Guvernului spre 

examinare 

Ministerul Justiţiei Proiect de lege remis Guvernului 

spre examinare 
        x x 

e. Discuții cu privire la implementarea acțiunii în 

cadrul Grupului pentru coordonarea și 

monitorizarea implementării Pilonului IV. 

Grupul pentru coordonarea 

și monitorizarea 

implementării Pilonului IV. 

A se analiza în grupul de lucru 

calitatea și gradul de 

implementare a acțiunii 

 x  x x   x   

4.1.2. 
p. 1 

Creşterea graduală a salariilor actorilor din 

sectorul justiţiei 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Muncii, 

Protecţii Sociale şi 

Familiei 

Termen: acțiune continuă trim. 

IV 2012 - 2016 

 

Indicatori: Procentajul de 

sporire a salariilor actorilor din 

sectorul justiţiei  

       x x x 



a. Creşterea graduală a salariilor actorilor din 

sectorul justiţiei 
Ministerul Justiţiei Salarii sporite        x x x 

b. Discuții cu privire la implementarea acțiunii în 

cadrul Grupului pentru coordonarea și 

monitorizarea implementării Pilonului IV. 

Grupul pentru coordonarea 

și monitorizarea 

implementării Pilonului IV. 

A se analiza în grupul de lucru 

calitatea și gradul de 

implementare a acțiunii 

       x   

4.1.2. 

p.1 

Elaborarea proiectului de lege  cu privire la 

Comisia Naţională de Integritate şi a 

proiectului de lege pentru modificarea unor 

acte legislative, care reglementează 

mecanismul de control al declaraţiilor de 

interese personale  şi declaraţiilor cu privire 

la venituri şi proprietate,  mecanismul de 

soluţionare a conflictelor de interese şi 

verificare a respectării regimului juridic al 

incompatibilităţilor persoanelor cu funcţie de 

demnitate publică, judecătorilor, 

procurorilor, funcţionarilor publici şi 

persoanelor cu funcţii de conducere 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Finanţelor, 

Centrul pentru 

Combaterea Crimelor 

Economice şi Corupţiei  

Termen: A se implementa pe 

parcursul trim. IV 2011 – trim. I 

2012 

Indicatori: Proiect de lege 

elaborat şi adoptat 

x          

a. Crearea grupului de lucru Ministerul Justiţiei Grup de lucru creat x          

b. Elaborarea proiectului de lege Ministerul Justiţiei Proiect de lege elaborat x          

c. Expedierea pentru avizare și avizarea 

proiectului de lege 

Ministerul Justiţiei Proiect de lege avizat x          

d. Dezbaterea publică a proiectului de lege Ministerul Justiţiei Preoiect de lege dezbătut  public x          

e. Definitivarea proiectului de lege în baza 

avizelor recepţionate 

Ministerul Justiţiei Proiect de lege definitivat x          

f. Discuții cu privire la implementarea acțiunii în 

cadrul Grupului pentru coordonarea și 

monitorizarea implementării Pilonului IV. 

Grupul pentru coordonarea 

și monitorizarea 

implementării Pilonului IV. 

A se analiza în grupul de lucru 

calitatea și gradul de 

implementare a acțiunii 

 x  x x      

4.1.2. 

p.2 

Numirea  membrilor Comisiei Naţionale de 

Integritate şi selectarea personalului acesteia 

Parlamentul, 

Comisia Naţională de 

Integritate 

Termen: a se implementa pe 

parcursul trim. I-III 2012 

x x x x x x x    



Indicatori: Membri numiţi şi 

personal selectat 

a. Numirea  membrilor Comisiei Naţionale de 

Integritate  

Parlamentul Republicii 

Moldova 

Membri numiți     x      

b. Selectarea personalului Comisiei Naţionale de 

Integritate  

Comisia Naţională de 

Integritate 

Personal selectat         x x 

c. Discuții cu privire la implementarea acțiunii în 

cadrul Grupului pentru coordonarea și 

monitorizarea implementării Pilonului IV. 

Grupul pentru coordonarea 

și monitorizarea 

implementării Pilonului IV. 

A se analiza în grupul de lucru 

calitatea și gradul de 

implementare a acțiunii 

 x  x x   x   

4.1.2. 

p.4 

Crearea paginii web a Comisiei Naţionale de 

Integritate 

Comisia Naţională de 

Integritate 

Termen: a se implementa pe 

parcursul trim. II-III 2012 

Indicatori: Pagină web creată şi 

funcţională 

 x x x x x x    

a. Organizarea concursului public pentru 

selecatrea companiei ce va crea pagina web 

Comisia Naţională de 

Integritate 
Concurs organizat 

 

       x x x 

b. Selectarea candidaturilor  Comisia Naţională de 

Integritate 
Candidaţi selectați        x x x 

c. Elaborarea caietului de sarcini Comisia Naţională de 

Integritate 
Caiet de sarcini elaborat        x x x 

d. Crearea paginii web Comisia Naţională de 

Integritate 
Pagină web creată        x x x 

e. Testarea paginii web Comisia Naţională de 

Integritate 
Pagină web funcțională          x 

f. Discuții cu privire la implementarea acțiunii în 

cadrul Grupului pentru coordonarea și 

monitorizarea implementării Pilonului IV. 

Grupul pentru coordonarea 

și monitorizarea 

implementării Pilonului IV. 

A se analiza în grupul de lucru 

calitatea și gradul de 

implementare a acțiunii 

 x  x x   x   

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 

Comisia Naţională de 

Integritate 

 

Termen: A se implementa pe 

parcursul trim. II-III  2012  

Indicatori: Instrucţiune 

elaborată şi aprobată 

 x x x x x x    

a. Elaborarea  proiectului Instrucţiunii  Comisia Naţională de 

Integritate 
Proiect elaborat        x x x 



b. Definitivarea proiectului  Instrucţiunii  Comisia Naţională de 

Integritate 
Proiect definitivat        x x x 

c. Aprobarea proiectului  Instrucţiunii  Comisia Naţională de 

Integritate 
Instrucțiune aprobată        x x x 

d. Discuții cu privire la implementarea acțiunii în 

cadrul Grupului pentru coordonarea și 

monitorizarea implementării Pilonului IV. 

Grupul pentru coordonarea 

și monitorizarea 

implementării Pilonului IV. 

A se analiza în grupul de lucru 

calitatea și gradul de 

implementare a acțiunii 

 x  x x   x   

4.1.2. 

p.6 

Instruirea persoanelor responsabile de 

colectarea declaraţiilor de interese şi 

declaraţiilor cu privire la venituri şi 

proprietate 

Comisia Naţională de 

Integritate, 

 Academia de 

Administrare Publică pe 

lîngă Preşedintele 

Republicii Moldova, 

Institutul Naţional al 

Justiţiei  

Termen: actiune continua trim. 

III-IV 2012-2014 

 

Indicatori: 1.  Numărul de 

cursuri de instruire desfăşurate. 

2. Numărul  de persoane 

instruite. 

    x x x x x x 

a. Elaborarea planului de  instruire Comisia Naţională de 

Integritate 
Plan de instruire  elaborat          x 

b. Aprobarea planului de instruire Comisia Naţională de 

Integritate 
Plan de instruire aprobat          x 

c. Organizarea trainingurilor pentru  instruirea 

persoanelor responsabile de colectarea 

declaraţiilor de interese şi declaraţiilor cu 

privire la venituri şi proprietate 

Comisia Naţională de 

Integritate 
Persoane responsabile de 

colectarea declaraţiilor de interese 

şi declaraţiilor cu privire la 

venituri şi proprietate instruite 

         x 

d. Discuții cu privire la implementarea acțiunii în 

cadrul Grupului pentru coordonarea și 

monitorizarea implementării Pilonului IV. 

Grupul pentru coordonarea 

și monitorizarea 

implementării Pilonului IV. 

A se analiza în grupul de lucru 

calitatea și gradul de 

implementare a acțiunii 

       x   

4.1.3. 

p. 1 

Elaborarea proiectului de modificare a 

cadrului normativ în vederea sancţionării 

mai severe a actelor de corupţie, prin lipsirea 

de garanţiile sociale care reies din  funcţia 

deţinută, în cazul condamnării pentru 

corupţie 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei, 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

Consiliul Superior al 

Procurorilor, 

Centrul pentru 

Combaterea Crimelor 

Economice şi Corupţiei 

Termen: a se implementa pe 

parcursul anului 2012 

Indicatori: Proiect de modificare 

a cadrului normativ elaborat şi 

remis Guvernului spre 

examinare 

x x x x x x x x x x 



a. Crearea grupului de lucru Ministerul Justiţiei Grup de lucru creat       x    

b. Elaborarea proiectului de lege Ministerul Justiţiei Proiect de lege elaborat       x x x x 

c. Expedierea pentru avizare și avizarea 

proiectului de lege 

Ministerul Justiţiei Proiect de lege avizat        x x  

d. Dezbaterea publică a proiectului de lege Ministerul Justiţiei Preoiect de lege dezbătut  public        x x  

e. Definitivarea proiectului de lege în baza 

avizelor recepţionate 

Ministerul Justiţiei Proiect de lege definitivat         x x 

f. Discuții cu privire la implementarea acțiunii în 

cadrul Grupului pentru coordonarea și 

monitorizarea implementării Pilonului IV. 

Grupul pentru coordonarea 

și monitorizarea 

implementării Pilonului IV. 

A se analiza în grupul de lucru 

calitatea și gradul de 

implementare a acțiunii 

 x  x x   x   

4.1.3. 

p. 3 

Organizarea trainingurilor pentru  

judecători şi procurori în scopul 

uniformizării practicii juridice privind 

infracţiunile de corupţie 

Institutul Naţional al 

Justiţiei 

Termen:  acțiune continua  trim. 

III-IV 2012 - 2014 

 

Indicatori: 1. Numărul  de 

training-uri desfăşurate. 

2. Numărul  de persoane 

instruite 

    x x x x x x 

a. Elaborarea planului de studii pentru 2013 Acțiune continuă pentru 

2013 

Plan de studiu elaborat           

b. Aprobarea planului de studii pentru 2013 Acțiune continuă pentru 

2013 
Plan de studiu aprobat           

c. Organizarea trainingurilor pentru  judecători în 

scopul uniformizării practicii juridice privind 

infracţiunile de corupţie 

Acțiune continuă pentru 

2013 
Juecători instruiți           

d. Organizarea trainingurilor pentru t procurori în 

scopul uniformizării practicii juridice privind 

infracţiunile de corupţie 

Acțiune continuă pentru 

2013 
Procurori instruiți           

e. Discuții cu privire la implementarea acțiunii în 

cadrul Grupului pentru coordonarea și 

monitorizarea implementării Pilonului IV. 

Grupul pentru coordonarea 

și monitorizarea 

implementării Pilonului IV. 

A se analiza în grupul de lucru 

calitatea și gradul de 

implementare a acțiunii 

       x   

4.1.4. 

p. 1 

Elaborarea cadrului normativ pentru 

reglementarea interacţiunii şi comunicării 

judecătorilor cu părţile în proces şi terţe 

persoane  

Ministerul Justiţiei, 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

Uniunea Avocaţilor, 

Termen:  a se implementa pe 

parcursul anului 2012 - trim. I-II 

2013 

 

x x x x x x x x x x 



Uniunea Naţională a 

Executorilor Judecătoreşti 

Indicatori: Proiect de act 

normativ elaborat  şi remis 

Guvernului spre examinare 

a. Crearea grupului de lucru Ministerul Justiţiei Grup de lucru creat       x    

b. Elaborarea proiectului de lege Ministerul Justiţiei Proiect de lege elaborat       x x x x 

c. Expedierea pentru avizare și avizarea 

proiectului de lege 

Ministerul Justiţiei Proiect de lege avizat        x x x 

d. Dezbaterea publică a proiectului de lege Ministerul Justiţiei Preoiect de lege dezbătut  public        x x x 

e. Definitivarea proiectului de lege în baza 

avizelor recepţionate 

Ministerul Justiţiei Proiect de lege definitivat         x x 

f. Discuții cu privire la implementarea acțiunii în 

cadrul Grupului pentru coordonarea și 

monitorizarea implementării Pilonului IV. 

Grupul pentru coordonarea 

și monitorizarea 

implementării Pilonului IV. 

A se analiza în grupul de lucru 

calitatea și gradul de 

implementare a acțiunii 

 x  x x   x   

4.1.4. 

p. 2 

Consolidarea capacităţilor de asigurare a 

respectării reglementărilor cu privire la 

comportamentul anticoruptibil prin 

elaborarea recomandărilor metodologice 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

Consiliul Superior al 

Procurorilor, Ministerul 

Afacerilor Interne, 

 Centrul pentru 

Combaterea Crimelor 

Economice şi Corupţiei, 

organele de 

autoadministrare a 

fiecărei profesii 

Termen:  a se implementa pe 

parcursul trim. III-IV 2012 -

2013 

 

Indicatori: Recomandări 

elaborate/aprobate 

    x x x x x x 

a. Identificarea mijloacelor financiare necesare 

executării acțiunii 

Consiliul Superior al 

Magistraturii 
Mijloace financiare identificate        x   

b. Selectarea expertului (ților) Consiliul Superior al 

Magistraturii 
Expert(ţi)  selectaţi         x  

c. Elaborarea studiului Expert (ți) Studiu elaborat și recomandări 

formulate 

         x 

d. Discuții cu privire la implementarea acțiunii în 

cadrul Grupului pentru coordonarea și 

monitorizarea implementării Pilonului IV. 

Grupul pentru coordonarea 

și monitorizarea 

implementării Pilonului IV. 

A se analiza în grupul de lucru 

calitatea și gradul de 

implementare a acțiunii 

       x   



4.1.4. 

p. 5 

Elaborarea proiectului de lege în vederea 

reglementării modului de aplicare a testului 

de integritate faţă de actorii din sectorul 

justiţiei 

Ministerul Justiţiei, 

Centrul pentru 

Combaterea Crimelor 

Economice şi Corupţiei, 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

Consiliul Superior al 

Procurorilor, 

organele de 

autoadministrareale 

fiecărei profesii conexe 

sectorului justiţiei 

 

Termen:  a se implementa pe 

parcursul anului  2012 

 

Indicatori: Proiect de act 

normativ elaborat şi remis 

Guvernului spre examinare 

 

x x x x x x x x x x 

a. Crearea grupului de lucru Ministerul Justiţiei Grup de lucru creat       x    

b. Elaborarea proiectului de lege Ministerul Justiţiei Proiect de lege elaborat       x x x x 

c. Expedierea pentru avizare și avizarea 

proiectului de lege 

Ministerul Justiţiei Proiect de lege avizat        x x x 

d. Dezbaterea publică a proiectului de lege Ministerul Justiţiei Proiect de lege dezbătut  public         x x 

e. Definitivarea proiectului de lege în baza 

avizelor recepţionate 

Ministerul Justiţiei Proiect de lege definitivat         x x 

f. Discuţii cu privire la implementarea acţiunii în 

cadrul Grupului pentru coordonarea şi 

monitorizarea implementării Pilonului IV. 

Grupul pentru coordonarea 

şi monitorizarea 

implementării Pilonului IV. 

A se analiza în grupul de lucru 

calitatea şi gradul de 

implementare a acţiunii 

 x  x x   x   

4.1.5. 

p. 1 

Efectuarea studiului privind instrumentele de 

prevenire a imixtiunii în activitatea de 

înfăptuire a justiţiei şi a comportamentului  

corupţional 

Ministerul Justiţiei, 

Centrul pentru 

Combaterea Crimelor 

Economice şi Corupţiei 

Termen:  a se implementa pe 

parcursul anului  2012 

 

Indicatori: Studiu efectuat şi  

recomandări formulate 

x x x x x x x x x x 

a. Identificarea mijloacelor financiare necesare 

executării acțiunii 

Ministerul Justiţiei Mijloace financiare identificate       x    

b. Selectarea expertului (ților) Ministerul Justiţiei Expert(ţi)  selectaţi        x   

c. Elaborarea studiului Expert (ți) Studiu elaborat și recomandări 

formulate 

       x x x 



d. Recepţionarea şi diseminarea studiului cu 

recomandări 

Ministerul Justiţiei Studiu recepționat și diseminat         x x 

e. Discuții cu privire la implementarea acțiunii în 

cadrul Grupului pentru coordonarea și 

monitorizarea implementării Pilonului IV. 

Grupul pentru coordonarea 

și monitorizarea 

implementării Pilonului IV. 

A se analiza în grupul de lucru 

calitatea și gradul de 

implementare a acțiunii 

 x  x x   x   

4.1.5. 

p. 5 

Informarea societăţii despre implementarea 

noilor instrumente de prevenire a imixtiunii 

în activitatea de înfăptuire a justiţiei şi 

comportamentului corupţional 

Centrul pentru 

Combaterea Crimelor 

Economice şi Corupţiei, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

Procuratura Generală 

Termen:  actiune continua 2012 

– 2016 

 

Indicatori: Numărul 

comunicatelor de presă 

elaborate şi publicate 

x x x x x x x x x x 

a. Elaborarea comunicatelor de presă Centrul pentru Combaterea 

Crimelor Economice şi 

Corupţiei 

Comunicate de presă elaborate x x x x x x x x x x 

b. Publicarea comunicatelor de presă Centrul pentru Combaterea 

Crimelor Economice şi 

Corupţiei 

Comunicate de presă publicate x x x x x x x x x x 

c. Discuții cu privire la implementarea acțiunii în 

cadrul Grupului pentru coordonarea și 

monitorizarea implementării Pilonului IV. 

Grupul pentru coordonarea 

și monitorizarea 

implementării Pilonului IV. 

A se analiza în grupul de lucru 

calitatea și gradul de 

implementare a acțiunii 

 x  x x   x   

4.1.5. 

p. 6 

Elaborarea modificărilor cadrului normativ  

în vederea instituirii obligaţiei de verificare la 

detectorul comportamentului simulat a 

candidaţilor la funcţia de judecător, procuror 

şi ofiţer de urmărire penală 

Ministerul Justiţiei, 

Procuratura Generală, 

Centrul pentru 

Combaterea Crimelor 

Economice şi Corupţiei, 

Ministerul Afacerilor 

Interne  

Termen:  a se implementa pe 

parcursul  anului 2012 

 

Indicatori: Proiect de lege 

elaborat şi remis Guvernului 

spre examinare 

x x x x x x x x x x 

a. Crearea grupului de lucru Ministerul Justiţiei Grup de lucru creat           

b. Elaborarea proiectului de lege Ministerul Justiţiei Proiect de lege elaborat       x    

c. Expedierea pentru avizare și avizarea 

proiectului de lege 

Ministerul Justiţiei Proiect de lege avizat       x x   

d. Dezbaterea publică a proiectului de lege Ministerul Justiţiei Proiect de lege dezbătut  public        x x x 



e. Definitivarea proiectului de lege în baza 

avizelor recepţionate 

Ministerul Justiţiei Proiect de lege definitivat        x x x 

f. Discuții cu privire la implementarea acțiunii în 

cadrul Grupului pentru coordonarea și 

monitorizarea implementării Pilonului IV. 

Grupul pentru coordonarea 

și monitorizarea 

implementării Pilonului IV. 

A se analiza în grupul de lucru 

calitatea și gradul de 

implementare a acțiunii 

 x  x x   x   

4.2.2. 

p. 1 

Elaborarea curriculei pentru  actorii din 

sectorul justiţiei în domeniul eticii 

profesionale 

Institutul Naţional al 

Justiţiei, 

Academia „Ştefan cel 

Mare” 

 

Termen:  a se implementa pe 

parcursul anului 2012 – trim. I-

II 2013 

 

Indicatori: Curriculă elaborată 

şi aprobată 

x x x x x x x x x x 

a. Elaborarea și aprobarea planului de studii 

pentru 2013 

Institutul Naţional al 

Justiţiei 
Plan de studii elaborat și aprobat          x 

b. Elaborarea, discutarea, definitivarea și 

aprobarea  curriculumului 

Institutul Naţional al 

Justiţiei 
Curriculum elaborat, discutat, 

definitivat și aprobat 

         x 

c. Discuții cu privire la implementarea acțiunii în 

cadrul Grupului pentru coordonarea și 

monitorizarea implementării Pilonului IV. 

Grupul pentru coordonarea 

și monitorizarea 

implementării Pilonului IV. 

A se analiza în grupul de lucru 

calitatea și gradul de 

implementare a acțiunii 

 x  x x   x   

4.2.4. 

p. 1 

Elaborarea conceptiilor de promovare a eticii 

profesionale si sensibilizare a opiniei publice 

cu privire la etica profesionala a actorilor din 

sectorul justitie 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

Consiliul Superior al 

Procurorilor, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

Centrul pentru 

Combaterea Crimelor 

Economice şi Corupţiei 

Termen:  actiune continua trim. 

III-IV 2012 - 2016 

 

Indicatori: Concepţii elaborate 

    x x x x x x 

a. Crearea grupului de lucru  Grup de lucru creat         x x 

b. Elaborarea proiectului concepţiilor Acţiune continuă  anul 2013 Proiect elaborat          x 

c. Aprobarea proiectului respectiv de către CSM Acţiune continuă  anul 2013 Proiect aprobat           

d. Identificarea resurselor financiare pentru 

remunerarea lucrărilor 

Acţiune continuă  anul 2013 Resurse financiare identificate           

e. Discuții cu privire la implementarea acțiunii în Grupul pentru coordonarea A se analiza în grupul de lucru        x   



cadrul Grupului pentru coordonarea și 

monitorizarea implementării Pilonului IV. 

și monitorizarea 

implementării Pilonului IV. 

calitatea și gradul de 

implementare a acțiunii 

4.2.4. 

p. 2 

Publicarea broşurilor cu privire la etica 

profesională a actorilor din sectorul justiţiei 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

Consiliul Superior al 

Procurorilor, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

Centrul pentru 

Combaterea Crimelor 

Economice şi Corupţiei 

Termen:  actiune continua trim. 

III- IV 2012 - 2016 

  

Indicatori: 1. Numărul de 

broşuri publicate. 

2. Numărul de broşuri 

distribuite. 

    x x x x x x 

a. Elaborarea şi aprobarea textului broşurilor Consiliul Superior al 

Magistraturii 
Text elaborat şi aprobat          x 

b. Identificarea resurselor financiare pentru 

publicarea propriu zisă a broşurii 
Consiliul Superior al 

Magistraturii 
Resurse financiare identificate           

c. Discuţii cu privire la implementarea acţiunii în 

cadrul Grupului pentru coordonarea i 

monitorizarea implementării Pilonului IV. 

Grupul pentru coordonarea 

şi monitorizarea 

implementării Pilonului IV. 

A se analiza în grupul de lucru 

calitatea şi gradul de 

implementare a acţiunii 

       x   

4.2.4. 

p. 3 

Realizarea spoturilor cu privire la activitatea 

instituţiilor din sectorul justiţiei şi plasarea 

acestora pe Internet 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

Curtea Supremă de 

Justiţie, 

Consiliul Superior al 

Procurorilor, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

Centrul pentru 

Combaterea Crimelor 

Economice şi Corupţiei 

Termen: actiune continua  trim. 

III-IV 2012 - 2016 

Indicatori: 1. Numărul de 

spoturi elaborate şi plasate. 

2. Numărul de accesări a 

spoturilor. 

    x x x x x x 

a. Plasarea informaţiei cu privire la activităţile 

realizate de CSM 

Consiliul Superior al 

Magistraturii 
Informație plasată        x x x 

b. Actualizarea informaţiei de pe pagina oficiala Consiliul Superior al 

Magistraturii 
Informație actualizată        x x x 

c. Discuţii cu privire la implementarea acţiunii în 

cadrul Grupului pentru coordonarea si 

Grupul pentru coordonarea 

şi monitorizarea 

A se analiza în grupul de lucru 

calitatea şi gradul de 

       x   



monitorizarea implementării Pilonului IV. implementării Pilonului IV. implementare a acţiunii 

4.3.1. 

p. 1 

Elaborarea planului de studiu al actorilor din 

sectorul justiţiei în domeniul combaterii 

corupţiei 

Institutul Naţional al 

Justiţiei,  

Academia „Ştefan cel 

Mare” 

 

Termen: A se implementa pe 

parcursul trim. III-IV 2012 

Indicatori: Plan de studiu 

elaborat şi aprobat 

    x x x x x x 

a. Modificarea planului de studiu pentru 2012 Institutul Naţional al 

Justiţiei 
Plan de studiu pentru 2012 

modificat 

         x 

b. Elaborarea  și aprobarea planului de studii 

pentru 2013 

Institutul Naţional al 

Justiţiei 
Plan de studiu pentru 2013 

elaborat și aprobat 

         x 

c. Discuţii cu privire la implementarea acţiunii în 

cadrul Grupului pentru coordonarea si 

monitorizarea implementării Pilonului IV. 

Grupul pentru coordonarea 

şi monitorizarea 

implementării Pilonului IV. 

A se analiza în grupul de lucru 

calitatea şi gradul de 

implementare a acţiunii 

       x   

4.3.2. 

p. 1 

Efectuarea unui studiu privind testarea 

benevolă cu detectorul comportamentului 

simulat a actorilor din sectorul jutiţiei 

Centrul de Combatere a 

Crimelor Economice şi 

Corupţiei, 

Procuratura Generală, 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

Termen: A se implementa pe 

parcursul trim. III-IV 2012 

Indicatori: Studiu efectuat şi 

recomandări formulate. 

    x x x x x x 

a. Identificarea mijloacelor financiare necesare 

executării acțiunii 

Centrul de Combatere a 

Crimelor Economice şi 

Corupţiei 

Mijloace financiare identificate      x     

b. Selectarea expertului (ților) Centrul de Combatere a 

Crimelor Economice şi 

Corupţiei 

Expert(ţi)  selectaţi       x    

c. Elaborarea studiului Expert (ți) Studiu elaborat și recomandări 

formulate 

       x x  

d. Recepţionarea şi diseminarea studiului cu 

recomandări 

Centrul de Combatere a 

Crimelor Economice şi 

Corupţiei 

Studiu recepționat și diseminat          x 

e. Discuţii cu privire la implementarea acţiunii în 

cadrul Grupului pentru coordonarea i 

monitorizarea implementării Pilonului IV. 

Grupul pentru coordonarea 

şi monitorizarea 

implementării Pilonului IV. 

A se analiza în grupul de lucru 

calitatea şi gradul de 

implementare a acţiunii 

       x   



4.3.3. 

p. 1 

Elaborarea proiectului de  lege pentru 

modificarea cadrului normativ în vederea 

reglementării instituţiei avertizorilor de 

integritate şi protecţiei acestora 

Centrul pentru 

Combaterea Crimelor 

Economice şi Corupţiei 

 

Termen: A se implementa pe 

parcursul trim. IV 2011 – trim. 

I-III 2012  

Indicatori: Proiect de lege 

elaborat şi remis Guvernului 

spre examinare 

x x x x x x x    

a. Crearea grupului de lucru Centrul pentru Combaterea 

Crimelor Economice şi 

Corupţiei 

Grup de lucru creat x          

b. Elaborarea proiectului de lege Centrul pentru Combaterea 

Crimelor Economice şi 

Corupţiei 

Proiect de lege elaborat  x         

c. Expedierea pentru avizare și avizarea 

proiectului de lege 

Centrul pentru Combaterea 

Crimelor Economice şi 

Corupţiei 

Proiect de lege avizat   x        

d. Dezbaterea publică a proiectului de lege Centrul pentru Combaterea 

Crimelor Economice şi 

Corupţiei 

Proiect de lege dezbătut  public    x       

e. Definitivarea proiectului de lege în baza 

avizelor recepţionate 

Centrul pentru Combaterea 

Crimelor Economice şi 

Corupţiei 

Proiect de lege definitivat     x      

f. Discuţii cu privire la implementarea acţiunii în 

cadrul Grupului pentru coordonarea i 

monitorizarea implementării Pilonului IV. 

Grupul pentru coordonarea 

şi monitorizarea 

implementării Pilonului IV. 

A se analiza în grupul de lucru 

calitatea şi gradul de 

implementare a acţiunii 

 x  x x   x   

4.3.3. 

p. 2 

Instituirea mecanismelor interne în cadrul 

instituţiilor pentru raportarea ilegalităţilor 

de către avertizorii de integritate 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

Consiliul Superior al 

Procurorilor, 

Procuratura Generală, 

Centrul pentru 

Combaterea Crimelor 

Economice şi Corupţiei, 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

Termen: A se implementa pe 

parcursul trim. IV 2012 – trim.  

I-II 2013 

Indicatori: Mecanisme interne 

pentru raportare create 

       x x x 

a. Instituirea mecanismelor interne în cadrul 

instituţiilor pentru raportarea ilegalităţilor de 

Consiliul Superior al 

Magistraturii 

Mecanise interne instituite        x x x 



către avertizorii de integritate 

b. Discuţii cu privire la implementarea acţiunii în 

cadrul Grupului pentru coordonarea i 

monitorizarea implementării Pilonului IV. 

Grupul pentru coordonarea 

şi monitorizarea 

implementării Pilonului IV. 

A se analiza în grupul de lucru 

calitatea şi gradul de 

implementare a acţiunii 

       x   

4.3.4. 

p. 1 

Efectuarea unui studiu în vederea examinării 

oportunităţii modificării  cadrului normativ 

care reglementează publicarea şi 

mediatizarea hotărîrilor judecătoreşti 

privind condamnarea actorilor din sectorul 

justiţie pentru acte de corupţie 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

Ministerul Justiţiei 

 

Termen: A se implementa pe 

parcursul trim. III-IV 2012 

Indicatori: 1. Studiu efectuat, 

recomandări formulate. 

2. Proiect de lege elaborat şi 

remis Guvernului spre 

examinare. 

    x x x x x x 

a. Selectarea informaţiei privind 

existenţa/inexistenţa cazurilor de condamnare a 

actorilor din sectorul justiţiei pentru acte de 

corupţie 

Consiliul Superior al 

Magistraturii 
Informație selectată          x 

b. Analiza informaţiei selectate Consiliul Superior al 

Magistraturii 
Informație analizată          x 

c. După caz, elaborarea propunerilor pentru 

modificarea cadrului legislativ relevant 

Consiliul Superior al 

Magistraturii 
Propuneri elaborate          x 

d. Discuţii cu privire la implementarea acţiunii în 

cadrul Grupului pentru coordonarea i 

monitorizarea implementării Pilonului IV. 

Grupul pentru coordonarea 

şi monitorizarea 

implementării Pilonului IV. 

A se analiza în grupul de lucru 

calitatea şi gradul de 

implementare a acţiunii 

       x   

4.3.4. 

p. 2 

Actualizarea şi optimizarea structurii şi 

conţinutului site-urilor instanţelor 

judecătoreşti,  în vederea publicarării 

hotărîrilor judecătoreşti privind 

condamnarea actorilor din sectorul justiţie 

pentru acte de corupţie 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

instanţele judecătoreşti 

 

Termen: actiune continua trim. 

III-IV 2012 - 2016 

Indicatori: 1. Numărul de site-

uri actualizate şi optimizate. 

2. Numărul hotărîrilor 

judecătoreşti publicate. 

    x x x x x x 

a. Actualizarea şi optimizarea structurii şi 

conţinutului site-urilor instanţelor judecătoreşti 

instanţele judecătoreşti Site-uri actualizate si optimizate     x x x x x x 

b. Publicararea hotărîrilor judecătoreşti privind instanţele judecătoreşti Hotărîri judecătorești publicate     x x x x x x 



condamnarea actorilor din sectorul justiţie 

pentru acte de corupţie 

c. Discuţii cu privire la implementarea acţiunii în 

cadrul Grupului pentru coordonarea i 

monitorizarea implementării Pilonului IV. 

Grupul pentru coordonarea 

şi monitorizarea 

implementării Pilonului IV. 

A se analiza în grupul de lucru 

calitatea şi gradul de 

implementare a acţiunii 

       x   

4.3.4. 

p. 3 

Mediatizarea hotărîrilor judecătoreşti 

definitive privind condamnarea actorilor din 

sectorul justiţie pentru acte de corupţie 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

instanţele judecătoreşti, 

Ministerul Justiţiei, 

Procuratura Generală 

Termen: actiune continua trim. 

III-IV 2012 – 2016 

Indicatori: Numărul  de 

comunicate de presă difuzate şi 

publicate pe Internet 

    x x x x x x 

a. Mediatizarea hotărîrilor judecătoreşti definitive 

privind condamnarea actorilor din sectorul 

justiţie pentru acte de corupţie 

Consiliul Superior al 

Magistraturii 

Hotărări judecătorești mediatizate     x x x x x x 

b. Discuţii cu privire la implementarea acţiunii în 

cadrul Grupului pentru coordonarea i 

monitorizarea implementării Pilonului IV. 

Grupul pentru coordonarea 

şi monitorizarea 

implementării Pilonului IV. 

A se analiza în grupul de lucru 

calitatea şi gradul de 

implementare a acţiunii 

       x   

 

 


