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AGENDA
Şedinţa nr. 08/2016
Grupul pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului II al
Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 - 2016
23 noiembrie 2016
Locul desfăşurării: Sala 104, et. I, Ministerul Justiției, str. 31 August 1989, nr. 82.
Moderator:

Alegerea președintelui Grupului de monitorizare al Pilonului II
Monitorizarea modului de implimentare al acţiunilor pentru care termenul
de realizare este prevăzut de Planul de Acţiuni:

Procuratura Generală
15:00– 16:45

Act. 2.2.6 punct 6 Consolidarea capacităţilor instituţionale ale organelor
procuraturii, inclusiv examinarea oportunităţii edificării unui sediu comun pentru
toate subdiviziunile Procuraturii Generale și organele procuraturii din
municipiul Chişinău; construcţia/renovarea sediilor organelor procuraturii din
întreaga ţară (Trimestrul IV 2012 –IV 2014)
Indicatori: 1. Studiu de fezabilitate elaborat şi recomandări formulate
2.
Devizul
de
cheltuieli
întocmit
3.
Finanţarea
finisării
sediului
nr.2
al
Procuraturii
Generale
4. Proiectele de construcţie/ renovare a sediilor organelor procuraturii, elaborate
5. Numărul sediilor organelor procuraturii, construite/ renovate
Acț. 2.3.4. p.3 Elaborarea normelor interdepartamentale privind modul, procedura
şi condiţiile de funcţionare a grupurilor interdepartamentale (Trimestrul I –
II,2015)
Indicatori: Norme interdepartamentale elaborate si aprobate
Act. 2.4.1. punct. 1 Elaborarea sistemului informaţional automatizat de evidenţă
a infracţiunilor “Registrul informaţiilor criminalistice şi criminologice”
(Trimestrul I 2013– IV 2014)
Indicatori: Sistem elaborat şi aplicat
Acț. 2.4.1. punct.2 Elaborarea cadrului normativ care să asigure înregistrarea
electronică a infracţiunilor (Trimestrul I – IV 2014)
Indicatori: Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi remis spre
examinare Guvernului; Mecanismul eficient de acces, implementat; Numărul
personalului instruit
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 (Trimestrul I 2013– IV 2016)
Indicatori: 1.Proceduri de lucru stabilite
2.Metodologii elaborate şi aprobate
3.Broşuri editate şi distribuite beneficiarilor
Act. 2.3.1 punct. 1 Consolidarea capacităţilor de expertiză medico-legală ale
laboratoarelor(analiza ADN) (Trimestrul I 2013– IV 2016)
Indicatori: Echipamentul necesar procurat
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Ministerul Justiției
Act. 2.2.2 punct 4 Creara mecanismelor de măsurare a performanţei prin
sondajele de opinie în rîndul justiţiabililor privind activitatea organelor
procuraturii (Trimestrul I 2013 – IV 2014)
Indicatori: 1.Metodologie elaborată
2.Sondaje de evaluare a performanţei, desfăşurate
3.Rezultatele sondajelor, sintetizate şi date publicităţii
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 (Trimestrul IV 2011 - Trimestrul III
2013)
Indicatori: 1. Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului;
2. Buget propriu stabilit;
3. Sediu alocat
Act. 2.2.4 punct 2 Monitorizarea implementării modificărilor în cadrul normativ
privind revizuirea competenţelor procuraturii (Trimestrul III 2013 – IV 2014)
Indicatori: 1.Monitorizare desfăşurată
2. Raport de monitorizare întocmit şi distribuit
Act. 2.2.6 punct.4 Reformarea şi consolidarea structurilor şi sistemelor de
interacţiune a organelor procuraturii cu publicul (Trimestrul IV 2012– IV 2014)
Indicatori: 1.Pagini web ale organelor procuraturii
2.Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat
3.Campanii de informare privind funcţionarea organelor procuraturii
Act. 2.2.8. punct. 3 Monitorizarea implementării modificărilor cadrului normativ
în partea ce ţine de demilitarizarea instituţiei procuraturii (Trimestrul II 2013–
IV 2014)
Indicatori: 1.Monitorizarea desfăşurată
2.Raport de monitorizare întocmit şi diseminat
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 specializate
(de fizică, chimie, balistică, radiologie etc.) (Trimestrul I 2015
Trimestrul II 2016)
Indicatori: Sediu construit
1. Studiu de fezabilitate efectuat şi recomandări formulate (anul 2015);
2. Plan de construcţie elaborat şi aprobat (anul 2016);
3. Sediu nou CNEJ construit (anul 2016)
Act. 2.3.1 punct. 6 Elaborarea metodologiilor de efectuare a fiecărui tip de
expertiză judiciară (Trimestrul I 2013– IV 2014)
Indicatori: Metodologii elaborate şi aprobate
Act. 2.3.3. punct 3 Elaborarea unui nou proiect de regulament privind Centrul
Naţional de Expertize Judiciare (Trimestrul III 2013 – I 2014)
Indicatori: Proiect de regulament elaborat şi remis spre examinare Guvernului
Acț.2.4.1 punct.4 Analiza implementării noului sistem informaţional şi
elaborarea propunerilor de perfecţionare a acestuia (Trimestrul III-IV 2014)
Indicatori: 1. Monitorizare desfăşurată.
2. Raport de monitorizare întocmit şi difuzat
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
(Trimestrul II 2014 – IV 2016)
Indicatori: 1.Plan de implimentare elaborate și aprobat
2.Monitorizare desfășurată
3.Rapoarte de monitorizare întocmite și diseminate
Act. 2.3.1. punct. 5Achiziţionarea echipamentului modern necesar pentru
cercetări şi investigaţii în procesul efectuării expertizelor judiciare (Trimestrul I
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2013 Trimestrul IV 2016)
Indicatori: Echipament achiziţionat

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 (Trimestrul IV 2013 – I 2014)
Indicatori: Proiectele regulamentelor elaborate şi aprobate
Act. 2.2.3. punct. 4 Sporirea transparenţei mecanismelor şi organelor de
autoadministrare din cadrul procuraturii (Trimestrul I 2012 - Trimestrul IV 2014)
Indicatori: 1. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi adoptat;
2.Regulamentele Consiliului Superior al Procurorilor adoptate;
3. Informaţiile privind activitatea organelor procuraturii publicate şi actualizate

Ministerul Afacerilor Interne
Acţ. 2.4.2. punct. 3Monitorizarea implementării modului unitar de prelucrare şi
analiză a datelor statistice ce ţin de justiţia penală (Trimestru IV 2013- Trimestru
IV 2014)
Indicatori: 1. Plan de implementare elaborat
2. Monitorizare desfăşurată
3. Raport de monitorizare întocmit şi difuzat
Act. 2.3.1 punct. 7 Crearea laboratoarelor criminalistice mobile (în centrul,
nordul şi sudul țării (Trimestrul I 2015 –Trimestrul IV 2016)
Indicatori: Laboratoare create şi funcţionale
Instititul 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
(Trimestrul III, 2015 – Trimestrul IV, 2016)
Indicatori: 1.Plan de instruire elaborat și aprobat
2.Număr de cursuri organizate
3.Nunărul de persoane instruite

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei
Act. 2.5.3. punct 3 Elaborarea programelor de informare a victimelor
infracțiunilor cu privire la drepturile lor (Trimestrul I 2014 – IV 2016)
Indicatori: Program de informare a victimelor infracțiunilor, elaborate

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

Project to Support Coordination of Justice Sector Reform in
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Altair Asesores in consortium with IRZ, ICON,IPR
Secretariatul Grupurilor de Lucru pentru monitorizare și coordonarea implementării Planului de Acțiuni
a Strategiei de Reformare în Sectorul Justiției / 2013

