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MINISTERUL JUSTIŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA 
 

AGENDA 

Şedinţa nr. 08/2016 

 

Grupul pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului IV al 

Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 - 2016 

 

 Marți, 20 decembrie 2016 

 

Locul desfăşurării: Sala 227 (festivă), et. 2, Ministerul Justiției, str. 31 August 1989, nr. 82. 

Moderator: Dl Valeriu CUPCEA, Preşedintele Grupului sectorial pentru Pilonul IV 
 

 

  

 

 

15:00– 16:40 

Monitorizarea modului de implementare al acţiunilor pentru care termenul de 

realizare este prevăzut de Planul de Acţiuni și trcerea acțiunilor pentru perioada de 

raportare la cele scadente: 

4.1.4 p.6 – Monitorizarea implementării prevederilor privind testul de integritate 

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 comportamentului 

corupțional 

4.1.5 p.9 - Instituirea şi aplicarea mecanismului de testare cu aparatul poligraf 

4.2.2 p.2 - Organizarea şi desfăşurarea cursurilor în domeniul eticii profesionale pentru 

reprezentanţii sectorului justiţiei 

4.2.5.p.2 - Încurajarea societăţii civile de a monitoriza activitatea reprezentanţilor sectorului 

justiţiei; participarea societăţii civile la procesul de monitorizare 

4.2.3.p.2 - Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de instruire a membrilor organelor abilitate 

cu investigarea abaterilor de la etica profesională 

4.2.3.p.3 - Monitorizarea noilor mecanisme de investigare a abaterilor de la etica 

profesională 

4.3.1.p.2 - Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de instruire în domeniul combaterii 

corupţiei pentru reprezentanţii sectorului justiţiei 

4.1.1.p.2 – Creşterea graduală a salariilor actorilor din sectorul justiţiei. 

4.1.6.p.1 – Modificarea cadrului normativ în vederea instituţionalizării şi organizării 

activităţii unităţilor responsabile de asigurarea securităţii interne 

4.1.6.p.2 – Instruirea membrilor unităţilor responsabile de asigurarea securităţii interne 

4.2.4.p.1 – Elaborarea conceptelor de promovare a eticii profesionale şi de sensibilizare a 

opiniei publice cu privire la etica profesională a reprezentanţilor sectorului justiţiei 

4.2.4.p.2 -  Publicarea de broşuri cu privire la etica profesională a reprezentanţilor sectorului 

justiţiei 

4.2.4.p.3 – Realizarea spoturilor publicitare cu privire la activitatea instituţiilor din sectorul 

justiţiei şi publicarea acestora pe Internet 

4.3.3.p.3 - Organizarea şi desfăşurarea cursurilor cu privire la instituţia avertizorilor de 

integritate pentru reprezentanţii sectorului justiţiei 

4.3.4.p.2 -Actualizarea şi optimizarea structurii şi conţinutului paginilor web ale instanţelor 

judecătoreşti  în vederea publicării hotărîrilor judecătoreşti privind condamnarea 

reprezentanţilor sectorului justiţiei pentru acte de corupţie 

4.3.4.p.3 -Mediatizarea hotărîrilor judecătoreşti definitive privind condamnarea 

reprezentanţilor sectorului justiţiei pentru acte de corupţie 
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16:40– 17:00 

Discuții generale: 

- Comentarii si sugestii din partea societății civile; 

- Stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei ședințe, precum și a 

invitaților adiționali. 
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