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15:00– 16:45 

 

Monitorizarea modului de implimentare al acţiunilor pentru care termenul 

de realizare este prevăzut de Planul de Acţiuni: 

 
Ministerul Justiţiei 

Act. 2.2.2 punct. 4 Creara mecanismelor de măsurare a performanţei prin sondajele de 

opinie în rîndul justiţiabililor privind activitatea organelor procuraturii Realizat parțial 

Act. 2.2.3. punct. 1Elaborarea 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 Realizată în 15.09.2016 și Realizată parțial în 23.11.2016 

Act. 2.2.4 punct 2 Monitorizarea implementării  modificărilor în cadrul normativ privind 

revizuirea competenţelor procuraturi Nerealizată 

Act. 2.2.6 punct.4 Reformarea şi consolidarea structurilor şi sistemelor de interacţiune a 

organelor procuraturii cu publicul Realizat parțial 

Act. 2.2.8. punct. 3 Monitorizarea implementării modificărilor cadrului normativ în 

partea ce ţine de demilitarizarea instituţiei procuraturii Nerealizată 

Act. 2.3.1 punct. 6  Elaborarea metodologiilor de efectuare a fiecărui tip de expertiză 

judiciară Realizat parțial 

Act. 2.3.3. punct 3 Elaborarea unui nou proiect de regulament privind Centrul Naţional 

de Expertize Judiciare  Realizat parțial 

Acț.2.4.1 punct.4 Analiza implementării noului sistem informaţional şi elaborarea 

propunerilor de perfecţionare a acestuia Realizat parțial 

Act. 2.3.1. punct. 4 Construcția unui sediu nou al Centrului Naţional de Expertiză 

Judiciară conform cerinţelor, normelor şi standardelor europene, avînd condiţii de mediu 

(energie electrică, căldură, sistem de apă-canalizare, sisteme de ventilare etc.) 

corespunzătoare sediilor înzestrate cu laboratoare Nerealizată 

Act. 2.5.1. punct. 4 Monitorizarea implementării modificărilor ce țin de liberalizarea 

politicilor penale prin utilizarea sancțiunilor și măsurilor preventive necustodiale pentru 

anumite categorii de persoane și anumite infracțiuni  Realizat parțial 

Act. 2.3.1. punct. 5 Achiziţionarea echipamentului modern necesar pentru cercetări şi 

investigaţii  în procesul efectuării expertizelor judiciare Nerealizată 

 

Consiliul Superior al Procurorilor 

Act. 2.2.3. punct 2 Elaborarea/ revizuirea regulamentelor de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Superior al Procurorilor şi a organelor acestuia Realizat parțial 

Act. 2.2.3. punct. 4Sporirea transparenţei mecanismelor şi organelor de 

autoadministrare din cadrul procuraturii Realizat parțial 

 

 

Procuratura Generală 

Act. 2.2.6 punct 6 Consolidarea capacităţilor instituţionale ale organelor procuraturii, 

inclusiv examinarea oportunităţii edificării unui sediu comun pentru toate subdiviziunile 
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Procuraturii Generale și organele procuraturii din municipiul Chişinău; 

construcţia/renovarea sediilor organelor procuraturii din întreaga ţară Realizat parțial 

Acț. 2.3.4. p.3 Elaborarea normelor interdepartamentale privind modul, procedura şi 

condiţiile de funcţionare a grupurilor interdepartamentale  Realizat parțial 

Act. 2.4.1. punct. 1  Elaborarea sistemului informaţional automatizat de evidenţă a 

infracţiunilor “Registrul informaţiilor criminalistice şi criminologice  Realizat parțial 

Acț.  2.4.1. punct.2  Elaborarea cadrului normativ care să asigure înregistrarea 

electronică a infracţiunilor Realizat parțial 

Act. 2.3.1 punct. 3 Stabilirea unor proceduri specifice de lucru, elaborarea metodologiei 

şi a manualelor de bune practrici pentru activitatea specială de investigaţii şi de urmărire 

penală  Realizat parțial 

Act. 2.3.1 punct. 1 Consolidarea capacităţilor de expertiză medico-legală ale 

laboratoarelor(analiza ADN) Realizat parțial 

 

Ministerul Afacerilor Interne 

Acţ. 2.4.2. punct. 3 Monitorizarea implementării modului unitar de prelucrare şi analiză 

a datelor statistice ce ţin de justiţia penală  Realizat parțial 

Act. 2.3.1 punct. 7 Crearea laboratoarelor criminalistice mobile (în centrul, nordul şi 

sudul țării Realizat parțial 

 

Institutul Național al Justiției 

Acț. 2.3.4. p.4 Organizarea cursurilor de instruire pentru ofițerii de urmărire penală în 

materie de cooperare în cadrul grupurilor interdepartamentale  Realizat parțial 

 

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei 

Act. 2.5.3. punct 3 Elaborarea programelor de informare a victimelor infracțiunilor cu 

privire la drepturile lor  Nerealizat 

  

16:45– 17:00 Discuții generale: 

- Comentarii si sugestii din partea donatorilor si societății civile; 

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

a invitaților adiționali  

 

 
 


