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Grupul de lucru pentru coordonarea şi monitorizarea implementării Pilonului II  

al Strategiei de Reformă a Sectorului Justiţiei – Justiţia penală 

 

 

PLAN de ACTIVITATE – 2015 

 

Secţiunea I: Planul de activitate a Grupului 

Nr. Activitate Implementator Detalii privind 

implementarea acţiunii 

1 2 

 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  Şedinţe Grupul de lucru Şedinţe lunare x x x x x x x x x x x x 

2.  Identificarea priorităţilor pentru asistenţă 

externă pentru 2014 

Grupul de lucru      x x x      

3.  Elaborarea rapoartelor de activitate 

intermediare de către instituţiile cheie 

responsabile pentru implementarea Strategiei şi 
Planului de acţiuni  

Instituţiile responsabile de 

implementare 

Până la 15 iulie 2015      x x      

4.  Aprobarea raportului intermediar de activitate 

al Grupului de lucru 

Grupul de lucru Până la 15 septembrie 

2015 

 

 

      x     

5.  Elaborarea raportului anual al Grupului de 

lucru  

Secretariatul Grupului de 

lucru 

Raportul se elaborează în 

baza rapoartelor 

prezentate de instituţii şi 
în baza conţinutului 

proceselor verbale ale 

şedinelor Grupului de 

lucru până la 31 ianuarie 

2015 şi se aprobă de 

Grupul de lucru pînă la 10 

februarie 2015. 

           x 

 

Secţiunea II: Acţiuni nerealizate/realizate parţial pentru 2015 (scadente) 
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Nr. Acţiune/Subacţiune Implementator Detalii privind 

implementarea acţiunii 

1 2 

 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2.2.1.  

p. 2 

 

Elaborarea proiectului de modificare a 

Constituţiei în partea ce ţine de procedura 

de numire şi demitere a Procurorului 

General şi durata mandatului Procurorului 

General  

Procuratura Generală, 

Ministerul Justiţiei  

Termen: A se 

implementa pe 

parcursul trimestrelor 

I – IV ale anului  2013  

Indicatori:  

Proiect de lege elaborat 

şi remis spre 

examinare Curţii 

Constituţionale 

            

a) 

 

 

 

 

 

 

Studierea  propunerilor și recomandărilor 

Comisiei de la Veneţia  asupra proiectului de 

Lege cu privire la Procuratură cu privire la 

oportunitatea elaborării proiectului de 

modificare a Constituţiei 

Procuratura Generală, 

Ministerul Justiţiei 

 

 

1. Recomandări 

evaluate 

2. Propuneri prezentate 

   x x        

b) Elaborarea a  proiectului de lege şi remiterea  

spre examinare Curţii Constituţionale 
Procuratura Generală, 

Ministerul Justiţiei 

 

1. Proiect de lege 

elaborat şi remis spre 

examinare de către 

Grupul de lucru pentru 

definitivarea Concepției 

de reformare a 

Procuraturii și 

elaborarea proiectelor 

actelor normative ce 

vizează activitatea 

Procuraturii (în 

conformitate cu Art.2 

lit.(a) din Legea nr.122 

din 03.07.2014 pentru 

aprobarea Concepţiei de 

reformă a Procuraturii 

(în continuare Legea 

nr.122 din 03.07.2014) 

  x x         
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2.2.2.  

p. 2 

Elaborarea proiectului de  modificare a 

Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu 

privire la Procuratură 

Ministerul Justiţiei, 

Consiliul Superior al 

Procurorilor, 

Procuratura Generală 

Termen: A se 

implementa pe 

parcursul trimestrului 

IV al anului 2012 şi 

trimestrului II 2013 

Indicatori:   

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 

funcţii de selectare, 

numire,  transfer, 

promovare  şi evaluare 

periodică a 

performanţelor 

procurorilor  

5. Numărul de 

procurori supuşi 

evaluării conform 

noilor criterii  

6. Raportul de analiză 

a implementării 

criteriilor de evaluare 

elaborat 

            

a) Elaborarea și definitivarea proiectelui de lege 

cu privire la procuratură 
    x x         

b) Expedierea proiectului de lege spre avizare       x        
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2.2.3.  

p. 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 

Ministerul Justiţiei,  

Procuratura Generală  

Termen: A se 

implementa pe 

parcursul trimestrului  

IV al anului 2011 şi 

trimestrelor I, II, III 

ale anului 2013.  

Indicatori: 1. Proiect 

de lege elaborat şi 

remis spre examinare 

Guvernului  

2. Buget propriu 

stabilit  

3. Sediu alocat 

            

2.2.3.  

p. 2 

Elaborarea/ revizuirea regulamentelor de 

organizare şi funcţionare a Consiliului 

Superior al Procurorilor şi a organelor 

acestuia 

 

Consiliul Superior al 

Procurorilor 

             

2.2.5. p.2  Elaborarea proiectului de modificare a 

Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu 

privire la Procuratură şi a altor acte 

normative  

Procuratura Generală, 

Ministerul Justiţiei  

 

Termen: A se 

implementa pe 

parcursul trimestrelor 

II, III ale anului 2013 

Indicatori:  

1. Proiect de lege 

elaborat şi remis spre 

examinare Guvernului  

2. Structura organelor 

procuraturii 

modificată  

            

a) Analiza recomandărilor Comisiei de la Veneţia 

cu privire la specializarea procurorilor cauze 

specifice şi asupra oportunităţii funcţionării 

procuraturilor specializate  

Procuratura Generală, 

Ministerul Justiţiei  

 

1. Recomandări 

examinate 

2. Modificări elaborate   

    x x       

b) Elaborarea modificărilor în proiectul de Legii 

cu privire la Procuratură 
Grupul de lucru pentru 

definitivarea Concepției 

de reformare a 

Procuraturii și elaborarea 

1. Structura organelor 

procuraturii modificată 

     x x      
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proiectelor actelor 

normative ce vizează 

activitatea Procuraturii 

(în conformitate cu Art.2 

lit.(b) din Legea nr.122 

din 03.07.2014 

c) Prezentarea propunerilor privind modificarea 

structurii organelor Procuraturii 
Grupul de lucru pentru 

definitivarea Concepției 

de reformare a 

Procuraturii și elaborarea 

proiectelor actelor 

normative ce vizează 

activitatea Procuraturii 

(în conformitate cu Art.2 

lit.(c) din Legea nr.122 

din 03.07.2014 

1. Propuneri prezentate      x       

2.2.6.  

p. 2 

Elaborarea proiectului de modificare a 

cadrului normativ ce vizează personalul 

procuraturii  

 

Procuratura Generală,  

Ministerul Finanţelor  

 

Termen: A se 

implementa pe 

parcursul trimestrelor 

II, III ale anului 2013 

Indicatori: Proiect de 

modificare a cadrului 

normativ elaborat şi 

remis spre examinare 

Guvernului  

            

a) Examinarea recomandărilor Comisiei de la 

Veneţia cu privire la modificarea cadrului 

normativ ce vizează personalul procuraturii  

Procuratura Generală 1. Recomandări 

examinate 

      x x     

b) Elaborarea proiectului de modificare a 

cadrului normativ ce vizează personalul 

procuraturii  

 

Grupul de lucru pentru 

definitivarea Concepției 

de reformare a 

Procuraturii și elaborarea 

proiectelor actelor 

normative ce vizează 

activitatea Procuraturii 

(în conformitate cu Art.2 

lit.(c) din Legea nr.122 

din 03.07.2014 

1. Proiect de modificare 

a cadrului normativ 

elaborat şi remis spre 

examinare Guvernului  

       x x    
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c) Stabilirea numărului total de procurori, 

funcţionari şi de personal tehnic angajaţi în 

sistemul organelor Procuraturii  

Grupul de lucru pentru 

definitivarea Concepției 

de reformare a 

Procuraturii și elaborarea 

proiectelor actelor 

normative ce vizează 

activitatea Procuraturii 

(în conformitate cu Art.2 

lit.(c) din Legea nr.122 

din 03.07.2014 

1. Numărul total de 

procurori, funcţionari şi 

de personal tehnic 

angajaţi în sistemul 

organelor Procuraturii 

stabilit 

            

2.2.8.  

p. 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 

instituţiei procuraturii 

 

Ministerul Justiţiei, 

Procuratura Generală 

A se implementa pe 

parcursul trimestrelor 

II 2012 - I a an.2013 

Indicatori: Proiect de 

lege elaborat şi remis 

spre examinare 

Guvernului 

            

2.4.2. p.2 Elaborarea unui regulament privind modul 

unitar de prelucrare şi analiză a datelor 

statistice ce ţin de justiţia penală  

 

Ministerul Afacerilor 

Interne,  

Procuratura Generală, 

Centrul Naţional 

Anticorupţie,  

Serviciul Vamal,  

Biroul Naţional de 

Statistică, Ministerul 

Justiţiei,  

Curtea Supremă de 

Justiţie  

Termen: A se 

implementa pe 

parcursul trimestrelor 

II şi III, 2013 

Indicatori: Regulament 

elaborat şi aprobat  

            

a) Ajustarea  Proiectului regulamentului privind 

modul unitar de prelucrare şi analiză a datelor 

statistice ce ţin de justiţia penală conform 

recomandărilor Ministerului Justiției şi 

expedierea acestuia spre avizare repetată 

către Ministerul Justiției. 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

   x x         

2.5.2 Elaborarea unui studiu privind eficienţa 

aplicării procedurilor simplificate  

Ministerul Justiţiei,  

Procuratura Generală  

Termen: A se 

implementa pe 

parcursul trimestrelor 
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 p. 1  I, II, III ale anului 2013 

Indicatori: Studiu 

efectuat şi recomandări 

formulate  

 

 

 

Secţiunea III: Planul de implementare a Strategiei şi Planului de Acţiuni 

Nr. Acţiune/Subacţiune Implementator Detalii privind 

implementarea acţiunii 

1 2 

 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2.2.1.  

p. 3 

 

Elaborarea proiectului de  modificare a Legii  

nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu 

privire la Procuratură în partea ce ţine de 

modul de organizare şi funcţionare a 

procuraturii 

Ministerul Justiţiei, 

Procuratura Generală 

Termen: Trimestrul I – 

IV 2014  

Indicatori: Proiect de 

lege elaborat şi remis 

spre examinare 

Guvernului 

            

a) Definitivarea proiectului Legii cu privire la 

procuratură în baza opiniei Comisiei de la 

Veneția și transmiterea spre avizare și 

expertizei anticorupție 

Ministerul Justiţiei, 

Procuratura Generală 

   x          

b) Perioada de avizare si expertiză anticorupție Ministerul Justiţiei, 

Procuratura Generală 

    x         

c) Definitivarea proiectului în baza avizelor și 

expertizei anticorupție și transmiterea acestuia 

Guvernului (sau Parlamentului) 

Ministerul Justiţiei, 

Procuratura Generală 

     x        

2.2.2  

p.4 

Crearea mecanismelor de măsurare a 

performanţei prin sondajele de opinie în 

rîndul justiţiabillilor privind activitatea 

organelor procuraturii  

Ministerul Justiţiei,  

Consiliul Superior al 

Procurorilor, Procuratura 

Generală 

Termen: A se 

implementa pe 

parcursul trimestrelor 

I-IV ale anului 2013 şi 

trimestrele I - IV ale 
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anului 2014 

Indicatori: 

1. Metodologie 

elaborată  

2. Sondaje de evaluare 

a performanţei 

desfăşurate 

3. Rezultatele 

sondajelor, sintetizate 

şi date publicităţii  

2.2.3. 

p.4  

Sporirea transparenţei mecanismelor şi 

organelor de autoadministrare din cadrul 

procuraturii 

Consiliul Superior al 

Procurorilor,  

Procuratura Generală 

Termen: 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 

            

a) Includerea în proiectul  Legii cu privire la 

Procuratură a prevederilor ce țin de 

transparenţa activității organelor de 

autoadministrare din cadrul procuraturii 

Consiliul Superior al 

Procurorilor,  

Procuratura Generală 

1. Prevederi elaborate şi 

incluse în proiectul  

Legii cu privire la 

Procuratură 

  x x x        

b) Elaborarea și adoptarea propunerilor de 

modificare  și completare a regulamentelor 

Consiliului Superior al Procurorilor 

Consiliul Superior al 

Procurorilor,  

Procuratura Generală 

1. Propuneri de 

modificare și completare 

a regulamentelor 

Consiliului Superior al 

Procurorilor elaborate 

şi adoptate.  

    x x x      
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c) Publicarea şi actualizarea informaţiilor privind 

activitatea organelor procuraturii  
Consiliul Superior al 

Procurorilor,  

Procuratura Generală 

1.  Informaţii publicate 

şi actualizate 

   x x        

2.2.4. 

p.2 

Monitorizarea implementării modificărilor 

în cadrul normativ privind revizuirea 

competenţelor procuraturii. 

Ministerul Justiţiei,  

Procuratura Generală,  

Ministerul Afacerilor 

Interne,  

Serviciul Vamal,  

Institutul Naţional al 

Justiţiei  

Termen: A se 

implementa 

pe parcursul 

trimestrelor III, 2013 - 

trimestrul IV al 

anului 2014 

 

Indicatori:  

1. Monitorizare 

desfăşurată  

2. Raport de 

monitorizare 

întocmit şi distribuit  

  x x         

2.2.6.  

p. 3 

Optimizarea hărţii dislocării organelor 

procuraturii în vederea consolidării 

capacităţilor ei instituţionale  

 

Procuratura Generală,  

Consiliul Superior al 

Procurorilor  

Termen: A se 

implementa pe 

parcursul trimestrului 

IV 2012 - trimestrul IV 

2014 

Indicatori: 

 1. Studiu efectuat şi 

recomandări formulate  

2. Proiect de modificare 

a cadrului normativ, 

elaborat şi remis spre 

examinare Guvernului  

3. Harta dislocării 

organelor procuraturii 

optimizată  

4. Organele 

procuraturii, 

reorganizate  

            

a) Analiza concluziilor și recomandărilor 

prezentate în Studiul cu privire la optimizarea 

hărţii judiciare din Republica Moldova, 

elaborat în scopul realizării domeniului de 

intervenţie al SRSJ (nr. 1.1.1) cu privire la 

Procuratura Generală,  

Consiliul Superior al 

Procurorilor 

 1. Recomandări 

examinate 

  x x         
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optimizarea harții dislocării instanţelor 

judecătoreşti (elaborat de Centrul de Resurse 

Juridice) și examinarea recomandărilor 

Comisiei de la Veneţia cu privire la optimizarea 

hărţii dislocării organelor procuraturii  

b) Elaborarea proiect de modificare a cadrului 

normativ în scopul optimizării hărții dislocării 

organelor procuraturii și reorganizării 

acestora 

Grupul de lucru pentru 

definitivarea Concepției 

de reformare a 

Procuraturii și elaborarea 

proiectelor actelor 

normative ce vizează 

activitatea Procuraturii 

(în conformitate cu Art.2 

lit.(c) din Legea nr.122 din 

03.07.2014 

1. Proiect de modificare 

a cadrului normativ în 

scopul optimizării hărții 

dislocării organelor 

procuraturii elaborat  

    x x       

2.2.6.  

p. 4 

Reformarea şi consolidarea structurilor şi 

sistemelor de interacţiune a organelor 

procuraturii cu publicul  

 

Ministerul Justiţiei, 

Procuratura Generală,  

Consiliul Superior al 

Procurorilor  

Termen: A se 

implementa pe 

parcursul trimestrului 

IV 2012 - trimestrul 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  

            

a) Crearea paginei Web a Consiliului Superior al 

Procurorilor 
Consiliul Superior al 

Procurorilor,  

Procuratura Generală 

1.  Pagini Web create       x x x x x x 

2.2.6. 

p.5 

Consolidarea sistemelor de securitate în 

sediile organelor procuraturii  

 

Procuratura Generală,  

Consiliul Superior al 

Procurorilor,  

Ministerul Afacerilor 

Interne  

Termen: A se 

implementa pe 

parcursul trimestrului 

IV 2012 - trimestrul IV 
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2014 

Indicatori:  

1. Proiect de modificare 

a cadrului normativ, 

elaborat şi adoptat  

2. Tehnologii de 

securitate instalate  

3. Grad sporit de 

securitate în sediile 

organelor procuraturii  

 

a) Examinarea recomandărilor Comisiei de la 

Veneţia vis-a-vis de consolidarea sistemelor de 

securitate în sediile organelor procuraturii 

Procuratura Generală,  

Consiliul Superior al 

Procurorilor,  

Ministerul Afacerilor 

Interne 

1. Recomandări 

examinate;  

    x x       

b) Identificarea noilor tehnologii de securitate şi 

instalarea acestora 
Procuratura Generală,  

Consiliul Superior al 

Procurorilor,  

Ministerul Afacerilor 

Interne 

1. Tehnologii 

identificate; 

2. Tehnologii instalate. 

      x x     

c) Elaborarea cadrului normativ privind sporirea 

gradului de securitate în organelor procuraturii 
Grupul de lucru pentru 

definitivarea Concepției 

de reformare a 

Procuraturii și elaborarea 

proiectelor actelor 

normative ce vizează 

activitatea Procuraturii 

(în conformitate cu Art.2 

lit.(c) din Legea nr.122 din 

03.07.2014 

1. Proiect de modificare 

a cadrului normativ, 

elaborat şi adoptat 

       x x    

2.2.6. 

p.6  

Consolidarea capacităţilor instituţionale ale 

organelor procuraturii, inclusiv examinarea 

oportunităţii edificării unui sediu comun 

pentru toate subdiviziunile Procuraturii 

Generale şi organele procuraturii din 

municipiul Chişinău; construcţia/renovarea 

sediilor organelor procuraturii din întreaga 

Procuratura Generală,  

Consiliul Superior al 

Procurorilor,  

Ministerul Dezvoltării 

Regionale  

şi Construcţiilor  

Termen: A se 

implementa pe 

parcursul trimestrului 

IV 2012 - trimestrul IV 

2014 

Indicatori:  
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ţară  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  

a) Analiza recomandărilor Comisiei de la Veneţia 

asupra oportunităţii funcţionării procuraturilor 

specializate, cu privire la modificarea structurii 

organelor Procuraturii, precum și asupra hărții 

dislocării organelor procuraturii și elaborarea 

Studiu de fezabilitate cu recomandări formulate 

Procuratura Generală și  

Consiliul Superior al 

Procurorilor  

 

1. Recomandări 

analizate; 

2. Studiu elaborat şi 

recomandări formulate 

    x x x      

b) Întocmirea devizul de cheltuieli  Procuratura Generală și  

Consiliul Superior al 

Procurorilor  

1. Deviz de cheltuieli 

întocmit  

     x x x     

c) Elaborarea proiectele de construcţie/ renovare 

a sediilor organelor procuraturii  

 

Procuratura Generală,  

Consiliul Superior al 

Procurorilor și Ministerul 

Dezvoltării Regionale  

şi Construcţiilor 

1. Proiecte de 

construcţie elaborate; 

2. sediile organelor 

procuraturii renovate 

     x x x x x   

2.2.7. 

p.2 

Crearea unui mecanism adecvat, consecvent 

şi durabil de finanţare a organelor 

procuraturii prin majorarea finanţării 

acestora şi unificarea procesului bugetar al 

organelor procuraturii  

Notă: urmează a fi prevăzute acţiuni pentru 

perioada următoare de implementare. 

 

Procuratura Generală,  

Consiliul Superior al 

Procurorilor,  

Ministerul Justiţiei,  

Ministerul Finanţelor  

Termen: A se 

implementa pe 

parcursul trimestrelor 

II, 2013 – trimestrul 

IV, 2016 

Indicatori:  

1. Procentul de 

finanţare a organelor 

Procuraturii stabilit  
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2. Proiect de modificare 

a cadrului normativ, 

elaborat şi adoptat  

3. Procesul bugetar al 

organelor procuraturii 

unificat  

a) Stabilirea procentului de finanţare a organelor 

Procuraturii  
Procuratura Generală,  

Consiliul Superior al 

Procurorilor, Ministerul 

Justiţiei, Ministerul 

Finanţelor 

 

1. Procent de finanţare 

a organelor procuraturii 

stabilit. 

     x x      

b) Elaborarea proiectului de modificare a 

cadrului normativ în scopul unificării 

procesului bugetar al organelor procuraturii 

Grupul de lucru pentru 

definitivarea Concepției 

de reformare a 

Procuraturii și elaborarea 

proiectelor actelor 

normative ce vizează 

activitatea Procuraturii 

(în conformitate cu Art.2 

lit.(c) din Legea nr.122 din 

03.07.2014 

1. Proiect de modificare 

a cadrului normativ 

elaborat 

      x x     

2.2.7.  

p. 3 

Sporirea eficienţei managementului şi 

îmbunătăţirea sistemului practic şi regulator 

de administrare a organelor procuraturii şi a 

analizei strategice în materie bugetară  

Procuratura Generală,  

Consiliul Superior al 

Procurorilor,  

Ministerul Justiţiei,  

Institutul Naţional al 

Justiţiei  

Termen: A se 

implementa pe 

parscursul trimestrelor 

II, 2013 trimestrul IV, 

2016 

Indicatori:  

1. Proiect de modificare 

a cadrului normativ, 

elaborat şi adoptat  

2. Funcţiile 

procurorilor-şefi 

reexaminate  

3. Programul de 

instruire iniţială şi 

continuă elaborat şi 

aplicat  

4. Traininguri pentru 
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personalul responsabil 

de elaborarea şi 

executarea bugetului 

desfăşurate  

a) Analiza recomandărilor Comisiei de la Veneţia 

în ce privește sporirea eficienţei 

managementului şi îmbunătăţirea sistemului 

practic şi regulator de administrare a 

organelor procuraturii, a analizei strategice în 

materie bugetară şi reexaminarea funcţiilor 

procurorilor -şefi  

Procuratura Generală,  

Consiliul Superior al 

Procurorilor,  

Ministerul Justiţiei 

 

1. Recomandări 

analizate 

    x x       

b) Elaborarea proiectului de modificare a 

cadrului normativ 

 

Grupul de lucru pentru 

definitivarea Concepției 

de reformare a 

Procuraturii și elaborarea 

proiectelor actelor 

normative ce vizează 

activitatea Procuraturii 

(în conformitate cu Art.2 

lit.(c) din Legea nr.122 din 

03.07.2014 

1. Proiect de modificare 

a cadrului normativ 

elaborat 

 

     x x      

c) Elaborarea unui program de instruire iniţială 

şi continuă în domeniu şi aplicarea acestuia 
Procuratura Generală,  

Consiliul Superior al 

Procurorilor,  

Ministerul Justiţiei, 

Institutul Naţional al 

Justiţiei 

1. Program de instruire 

iniţială şi continuă 

elaborat 

      x x     

d) Organizarea și desfăşurarea trainingurilor 

pentru personalul responsabil de elaborarea şi 

executarea bugetului  

Procuratura Generală,  

Consiliul Superior al 

Procurorilor,  

Ministerul Justiţiei, 

Institutul Naţional al 

Justiţiei 

1. Traininguri 

organizate şi 

desfăşurate 

       x x x   

2.2.8. 

p.3 

Monitorizarea implementării modificărilor 

cadrului normativ în partea ce ţine de 

demilitarizarea instituţiei procuraturii  

Notă:urmează a fi prevăzute acţiuni pentru 

perioada următoare de implementare. 

Ministerul Justiţiei,  

Procuratura Generală  

 

Termen: A se 

implementa pe 

parcursul trimestrelor 

II, 2013 -  trimestrul 

IV, 2014 

  x x         
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Indicatori: 

1.Monitorizare 

desfăşurată 2. Raport 

de monitorizare 

întocmit şi diseminat  

2.2.10. 

p.2 

Elaborarea proiectului de modificare a 

cadrului normativ în vederea modificării 

regulilor de răspundere a procurorilor şi 

eliminării imunităţii generale a acestora 

Ministerul Justiţiei, 

Procuratura Generală 

Termen: Trimestrul III 

2013 – II 2014  

Indicatori: Proiect de 

modificare a cadrului 

normativ, elaborat şi 

remis spre examinare 

Guvernului 

   x x        

a) Definitivarea proiectului Legii cu privire la 

procuratură în baza opiniei Comisiei de la 

Veneția și transmiterea spre avizare și 

expertizei anticorupție 

Ministerul Justiţiei, 

Procuratura Generală 

   x          

b) Perioada de avizare si expertiză anticorupție 

 
Ministerul Justiţiei, 

Procuratura Generală 

    x x        

c) Definitivarea proiectului în baza avizelor și 

expertizei anticorupție și transmiterea acestuia 

Guvernului (sau Parlamentului) 

Ministerul Justiţiei, 

Procuratura Generală 

     x        

2.2.10. 

p. 3 

Instituirea inspecţiei procuraturii, 

consolidarea rolului şi reglementarea 

atribuţiilor acesteia  

Notă:urmează a fi prevăzute acţiuni pentru 

perioada următoare de implementare. 

Ministerul Justiţiei,  

Consiliul Superior al 

Procurorilor,  

Procuratura Generală  

Termen: A se 

implementa 

pe parcursul 

trimestrelor III 2012 - 

trimestrul IV 2014 

Indicatori:  

1. Studiu elaborat şi 

recomandări formulate  

2. Proiect de modificare 

a cadrului normativ, 

elaborat şi remis spre 

examinare Guvernului  

  x x         
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a) Definitivarea proiectului Legii cu privire la 

procuratură în baza opiniei Comisiei de la 

Veneția și transmiterea spre avizare și 

expertizei anticorupție 

Ministerul Justiţiei,  

Consiliul Superior al 

Procurorilor,  

Procuratura Generală  

   x          

b) Perioada de avizare si expertiză anticorupție Ministerul Justiţiei,  

Consiliul Superior al 

Procurorilor,  

Procuratura Generală  

    x         

c) Definitivarea proiectului în baza avizelor și 

expertizei anticorupție și transmiterea acestuia 

Guvernului (sau Parlamentului) 

Ministerul Justiţiei,  

Consiliul Superior al 

Procurorilor,  

Procuratura Generală  

     x        

2.3.1. 

p.1 

Consolidarea capacităţilor de expertiză 

medico-legală ale laboratoarelor (analiza 

ADN)  

 

Procuratura Generală,  

Ministerul Afacerilor 

Interne,  

Ministerul Sănătăţii  

Termen: A se 

implementa pe 

parcursul trimestrelor 

I 2013 – trimestrul IV, 

2016 

Indicatori: 

Echipamentul necesar 

procurat  

            

a) Identificarea unei încăperi și instalarea 

echipamentul procurat 
 Ministerul Sănătăţii și 

Centrul de medicina 

legală 

1. Încăpere identificate 

şi echipament instalat; 

 

  x x x x x      

2.3.1.  

p. 2 

Organizarea cursurilor de instruire şi  

perfecţionare privind metodele moderne de 

investigare şi urmărire penală pentru 

lucrătorii implicaţi în activitatea de urmărire 

penală  

 

Procuratura Generală,  

Ministerul Afacerilor 

Interne,  

Centrul Naţional 

Anticorupţie, Serviciul 

Vamal,  

Serviciul de Informaţii şi 

Securitate  

Termen: A se 

implementa pe 

parcursul trimestrelor 

I 2013 – trimestrul IV, 

2016 

Indicatori:  

1. Numărul de cursuri 

desfăşurate  

2. Numărul de 

persoane instruite  

            

a) Organizarea și desfășurarea cursurilor de 

instruire şi  perfecţionare privind metodele 
Procuratura Generală,  

Institutul Naţional al 

1. Cursuri organizate şi 

desfăşurate; 

        x x x  
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moderne de investigare şi urmărire penală 

pentru lucrătorii implicaţi în activitatea de 

urmărire penală  

 

Justiţiei 

Ministerul Afacerilor 

Interne,  

Centrul Naţional 

Anticorupţie, Serviciul 

Vamal,  

Serviciul de Informaţii şi 

Securitate 

2.3.1. 

p.3 

Stabilirea unor proceduri specifice de lucru, 

elaborarea metodologiei şi a manualelor de 

bune practici pentru activitatea specială de 

investigaţii şi de urmărire penală  

 

Procuratura Generală,  

Ministerul Afacerilor 

Interne,  

Centrul Naţional 

Anticorupţie, Serviciul  

Vamal,  

Serviciul de Informaţii şi 

Securitate  

Termen: A se 

implementa pe 

parcursul trimestrului 

I 2013 – trimestrul II, 

2014 

Indicatori:  

1. Proceduri de lucru 

stabilite  

2. Metodologii 

elaborate şi aprobate  

3. Broşuri editate şi 

distribuite 

beneficiarilor  

            

a) Elaborarea şi aprobarea unor metodologii în 

scopul stabilirii unor proceduri specifice de 

lucru, elaborarea metodologiei şi a manualelor 

de bune practici pentru activitatea specială de 

investigaţii şi de urmărire penală  

 

Procuratura Generală,  

Ministerul Afacerilor 

Interne,  

Centrul Naţional 

Anticorupţie, Serviciul  

Vamal,  

Serviciul de Informaţii şi 

Securitate 

1. Metodologii elaborate 

şi aprobate; 

2. Manuale elaborate 

   x x x       

b) Editarea şi distribuirea procurorilor, ofițerilor 

de urmărire penală și ofițerilor de investigații a 

unor ghiduri sau broşuri în domeniul 

activităților speciale de investigaţii şi de 

urmărire penală 

Procuratura Generală,  

Ministerul Afacerilor 

Interne,  

Centrul Naţional 

Anticorupţie, Serviciul  

Vamal,  

Serviciul de Informaţii şi 

Securitate 

1. Ghiduri şi broşuri 

editate şi distribuite 

      x x x x   
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2.3.1. 

p.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.) 

Ministerul Justiţiei Termen: A se 

implementa pe 

parcursul trimestrului 

I 2015 – trimestrul II, 

2016 

Indicator:  

1. Sediu construit  

 

            

2.3.1. 

p.5 

Achiziţia echipamentului modern necesar 

pentru cercetări şi investigaţii în cadrul 

expertizelor judiciare  

 

Ministerul Justiţiei  

 

Termen: A se 

implementa pe 

parcursul trimestrului 

I 2013 – trimestrul IV 

2016 

Indicatori: Echipament 

achiziţionat  

            

2.3.1. 

p.6 

Elaborarea metodologiilor de efectuare a 

fiecărui tip de expertiză judiciară  

 

Ministerul Justiţiei,  

Ministerul Afacerilor 

Interne,  

Ministerul Sănătăţii,  

Ministerul Apărării,  

Centrul Naţional 

Anticorupţie,  

Serviciul de Informaţii şi 

Securitate  

Termen: A se 

implementa pe 

parcursul trimestrului 

I 2013 – trimestrului IV 

2014 

Indicatori: Metodologii 

elaborate şi aprobate  

            

2.3.1. 

p.7 

Crearea laboratoarelor criminalistice mobile 

(în centrul, nordul şi sudul țării) 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

Termen: A se 

implementa pe 

parcursul trimestrului 

I 20153 – trimestrul IV 

2016 

Indicatori: 

Laboratoare createși 

funcționale 

            

a) Procurarea a două autolaboratoare 

criminalistice  
Ministerul Afacerilor 

Interne (Inspectoratul 

General al Poliţiei) 

          x x  
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2.3.2.  

p. 2 

Organizarea cursurilor de instruire a 

persoanelor implicate în activităţile de 

investigare şi urmărire penală  

 

Institutul Naţional al 

Justiţiei,  

Institutul Naţional de 

Informaţii şi Securitate 

„Bogdan Întemeietorul 

Moldovei”,  

Academia „Ştefan cel 

Mare”,  

Serviciul Vamal,  

Centrul Naţional 

Anticorupţie  

Termen: A se 

implementa 

pe parcursul 

trimestrului IV 2014 – 

trimestrul IV 2016 

 

Indicatori:  

1. Plan de instruire 

elaborat şi aprobat  

2. Numărul de cursuri 

desfăşurate  

3. Numărul de 

persoane instruite  

        x x x  

2.3.3. 

p.3 

Elaborarea unui nou proiect de regulament 

privind Centrul Naţional de Expertize 

Judiciare  

 

Notă informativă: Regulamentul va fi 

elaborat după adoptarea Legii privind 

Centrul Naţional de Expertize Judiciare 

 

Ministerul Justiţiei  Termen: A se 

implementa pe 

parcursul trimestrului 

III 2013 – trimestrul I 

2014 

Indicatori: Proiect de 

regulament elaborat şi 

remis spre examinare 

Guvernului  

            

2.3.4. 

p.2 

Proiect de modificare a cadrului legislativ 

primar în vederea stabilirii modului, 

procedurii şi condiţiilor de funcţionare  a 

grupurilor interdepartamentale 

Procuratura Generală, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

 Centrul Naţional 

Anticorupție, 

Serviciul Vamal 

Termen: Trimestrul II 

– IV 2014  

 

Indicatori: Proiect de 

modificare a cadrului 

legislativ, elaborat şi 

remis spre examinare 

Guvernului  

 

            

a) Instituirea unui grup de lucru 

interdepartamental care urmează să decidă 

asupra oportunităţii elaborării proiectului de 

modificare a cadrului legislativ primar în 

vederea stabilirii modului, procedurii şi 

condiţiilor de funcţionare  a grupurilor 

Procuratura Generală, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

 Centrul Naţional 

Anticorupție, 

Serviciul Vamal 

1. Grup de lucru 

instituit 

2. Proiect de modificare 

a cadrului legislativ 

primar elaborat 

x x x          



 

 

20 

 

interdepartamentale 

2.3.4. 

p.3 

Elaborarea normelor interdepartamentale 

privind modul, procedura şi condiţiile de 

funcţionare a grupurilor 

interdepartamentale 

Procuratura Generală, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

Centrul pentru 

Combaterea Crimelor 

Economice şi Corupţiei, 

Serviciul Vamal 

Termen: A se 

implementa pe 

parcursul trimestrului 

I 2015 – trimestrului II 

2015 

Indicatori:  

Norme interdeparta-

mentale elaborate şi 

aprobate 

            

a) Instituirea unui grup de lucru pentru 

elaborarea normelor interdepartamentale 

privind modul, procedura şi condiţiile de 

funcţionare a grupurilor interdepartamentale 

Procuratura Generală, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

Centrul pentru 

Combaterea Crimelor 

Economice şi Corupţiei, 

Serviciul Vamal 

1. Norme 

interdepartamentale 

elaborate şi aprobate 

   x x x x      

2.3.4. 

p.4 

Organizarea cursurilor de instruire pentru 

ofiţerii de urmărire penală în materie de 

cooperare în cadrul grupurilor 

interdepartamentale 

Institutul Naţional al 

Justiţiei, Academia 

„Stefan cel Mare 

Termen: A se 

implementa pe 

parcursul trimestrului 

II 2015 – trimestrului 

IV 2016 

Indicatori: 

1. Plan  de instruire 

elaborat şi aprobat 

2. Număr de cursuri 

organizate 

3. Numărul de 

persoane instruite 

            

2.3.5.  

p. 2  

 

Organizarea cursurilor de specializare a 

actorilor implicaţi  în faza prejudiciară 

Procuratura Generală, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Centrul pentru 

Combaterea Crimelor 

Economice şi Corupţiei, 

Serviciul Vamal 

Termen: Trimestrul II 

2014 – IV 2016  

Indicatori: 1. Numărul   

de cursuri desfăşurate 

2. Numărul   

de persoane instruite 
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a) Elaborarea unor programe de instruire și 

selectarea formatorilor 
Procuratura Generală, 

Institutul Naţional al 

Justiţiei Ministerul 

Afacerilor Interne, 

Centrul pentru 

Combaterea Crimelor 

Economice şi Corupţiei, 

Serviciul Vamal 

1. Programe elaborate şi 

formatori selectaţi 

      x x x    

b) Organizarea și desfășurarea cursurilor de 

specializare a procurorilor, ofițerilor de 

urmărire penală și ofițerilor de investigații 

implicaţi  în faza prejudiciară 

Procuratura Generală, 

Institutul Naţional al 

Justiţiei, Ministerul 

Afacerilor Interne, 

Centrul pentru 

Combaterea Crimelor 

Economice şi Corupţiei, 

Serviciul Vamal 

1. Cursuri organizate şi 

desfăşurate 

         x x x 

2.4.1. 

p.1 

Elaborarea sistemului informaţional 

automatizat de evidenţă a infracţiunilor 

„Registrul informaţiilor criminalistice şi 

criminologice”  

 

Procuratura Generală,  

Ministerul Afacerilor 

Interne, Centrul Naţional 

Anticorupţie,  

Serviciul Vamal  

Termen: A se 

implementa pe 

parcursul trimestrului 

I 2013 – trimestrul IV 

2014 

Indicatori: Sistem 

elaborat şi aplicat  

            

a) Prezentarea sistemului informaţional 

automatizat de evidenţă a infracţiunilor 

„Registrul informaţiilor criminalistice şi 

criminologice” și instruirea personalului de 

specialitate în scopul aplicării acestuia 

Procuratura Generală,  

Ministerul Afacerilor 

Interne, Centrul Naţional 

Anticorupţie,  

Serviciul Vamal 

1. Sistem prezentat şi 

personal instruit 

x x x          

b) Aplicarea sistemului informaţional automatizat 

de evidenţă a infracţiunilor „Registrul 

informaţiilor criminalistice şi criminologice”de 

către instituțiile abilitate 

Procuratura Generală,  

Ministerul Afacerilor 

Interne, Centrul Naţional 

Anticorupţie,  

Serviciul Vamal 

1. Sistem implementat   x x x        

2.4.1. 

p.2  

Elaborarea cadrului normativ care să 

asigure înregistrarea electronică a 

infracţiunilor 

Procuratura Generală, 

Ministerul Afacerilor 

Interne,  Centrul Național 

Anticorupție, 

Serviciul Vamal 

Termen: Trimestrul I – 

IV 2014  

Indicatori:  
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1. Proiect de modificare 

a cadrului normativ, 

elaborat şi remis spre 

examinare Guvernului  

2. Mecanismul eficient 

de acces, implementat 

3. Numărul  

personalului    instruit 

a) Elaborarea cadrului normativ în vederea 

asigurării  înregistrării electronice a 

infracţiunilor 

Procuratura Generală, 

Ministerul Afacerilor 

Interne,  Centrul Național 

Anticorupție, 

Serviciul Vamal 

1. Cadru normativ 

elaborat 

 x x x x x       

b) Crearea unui sistem electronic în scopul 

asigurării  înregistrării electronice a 

infracţiunilor 

 

 

Procuratura Generală, 

Ministerul Afacerilor 

Interne,  Centrul Național 

Anticorupție, 

Serviciul Vamal 

1. Sistem electronic în 

scopul asigurării  

înregistrării electronice 

a infracţiunilor creat 

 x x x x x       

c) Instalarea softurilor în procuraturi și organelor 

de urmărire penală 
         x x x   

d) Elaborarea unor programe de instruire și 

selectarea formatorilor 
Procuratura Generală, 

Ministerul Afacerilor 

Interne,  Centrul Național 

Anticorupție, 

Serviciul Vamal 

1. Programe de instruire 

elaborate; 

2. Formatori selectaţi  

     x x x x    

e) Organizarea și desfășurarea cursurilor de 

aplicare a  sistemului electronic de înregistrare 

electronică a infracţiunilor cu personalul de 

specialitate 

Procuratura Generală, 

Ministerul Afacerilor 

Interne,  Centrul Național 

Anticorupție, 

Serviciul Vamal 

1. Cursuri organizate şi 

desfăşurate 

        x x x x 

2.4.1.  

p. 4 

Analiza implementării noului sistem 

informaţional şi elaborarea propunerilor de 

perfecţionare a acestuia 

Ministerul Justiţiei, 

Procuratura Generală, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Centrul pentru 

Combaterea Crimelor 

Economice şi Corupţiei, 

Serviciul Vamal 

Termen: Trimestrul III 

–IV 2014  

Indicatori: 

1.Monitorizare 

desfăşurată 

2. Raport de 

monitorizare întocmit 
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şi difuzat 

2.4.2.  

p. 3 

Monitorizarea implementării modului unitar 

de prelucrare şi analiză a datelor statistice ce 

ţin de justiţia penală  

 

Ministerul Afacerilor 

Interne,  

Procuratura Generală, 

Centrul Naţional 

Anticorupţie,  

Serviciul Vamal,  

Biroul Naţional de 

Statistică, Ministerul 

Justiţiei, Curtea Supremă 

de Justiţie  

Termen: A se 

implementa pe 

parcursul trimestrului 

IV 2013 – trimestrul IV 

2014 

Indicatori:  

1. Plan de 

implementare elaborat  

2. Monitorizare 

desfăşurată  

3. Raport de 

monitorizare 

întocmit şi difuzat  

            

2.4.3. 

p.2  

Instituirea şi implementarea unui nou sistem 

unitar de indicatori de performanţă pentru 

toate instituţiile implicate în procesul penal 

Procuratura Generală, 

Ministerul Afacerilor 

Interne,  

Centrul Naţional 

Anticorupţie, 

Serviciul Vamal 

Termen: Trimestrul III 

2012 – IV 2014  

Indicatori: Sistemul  

unitar de indicatori 

instituit şi implementat 

            

a) Implementarea Indicatorilor unici de 

performanţă pentru instituţiile implicate în 

procesul penal şi a Metodologiei de evaluare a 

eficienţei activităţii de urmărire penală, 

instituiți prin Ordinul interinstituțional comun 

din 12 septembrie 2014 

Procuratura Generală, 

Ministerul Afacerilor 

Interne,  

Centrul Naţional 

Anticorupţie, 

Serviciul Vamal 

1.  Sistem de Indicatori 

implementat  

x x x          

2.5.1. 

p.4 

Monitorizarea implemen-tării modificărilor 

ce ţin de liberalizarea politicilor penale  prin 

utilizarea sancţiunilor şi măsurilor 

preventive necustodiale pentru anumite 

categorii de persoane şi anumite infracţiuni 

 

Notă. 

Monitorizarea este strict legată de 

modificările cadrului normativ care in 

prezent se află în Parlament spre examinare. 

Astfel, monitorizarea poate avea loc după 

Ministerul Justiţiei, 

Procuratura Generală 

Termen: Trimestrul III 

2014 – IV 2016  

1. Plan de 

implementare  emis şi 

aprobat 

2. Monitorizare 

desfăşurată 

3. Rapoarte de 

monitorizare întocmite  

şi diseminate 
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aplicarea efectivă a modificărilor operate, cel 

puţin 1 an 1 an jumătate. 

2.5.2 

 p. 3 

Modificarea mecanismului medierii 

garantate de stat în vederea sporirii 

funcţiona-lităţii acestuia  

 

 

Ministerul Justiţiei  

 

Termen: A se 

implemnta pe 

parcursul trimestrului 

IV 2013 – trimestrul II 

2014 

Indicatori: Proiect de 

act  emis  spre 

examinare Guvernului  

            

a) Definitivarea versiunii inițiale a proiectului in 

cadrul grupului de lucru 
Ministerul Justiţiei  

 

 x            

b) Pregătirea proiectului și notei informative 

pentru a fi remise spre avizare 
Ministerul Justiţiei  

 

  x           

c) Avizare și consultare publică a proiectului Ministerul Justiţiei  

 

   x          

d) Definitivarea proiectului după avizare. Ministerul Justiţiei  

 

    x         

e) Expertiza anticoruptie a proiectului Ministerul Justiţiei  

 

     x        

f) Definitivarea proiectului in baza raportului de 

expertiza anticoruptie si remiterea proiectului 

spre examinare Guvernului 

Ministerul Justiţiei  

 

      x       

2.5.3. 

p.3  

Elaborarea programelor de informare a 

victimelor infracţiunilor cu privire la 

drepturile lor 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei, 

autorităţile administraţiei 

publice locale 

Termen: Trimestrul I 

2014 – IV 2016  

Indicatori: Programe 

de informare  a 

victimelor 

infracţiunilor, 

elaborate 

            

2.5.3. Examinarea oportunităţii utilizării 

mijloacelor tehnice moderne, precum 

Ministerul Justiţiei, 

Consiliul Superior al 

Termen: Trimestrul III              
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p.5 aparate video, audio, telefonice etc., în 

procesul de audiere a martorilor 

Magistraturii 

 

2014 – II 2015  

Indicatori: 1. Studiu 

efectuat şi recomandări 

formulate 

2. După caz, proiect de 

lege elaborat şi remis 

spre examinare 

Guvernului 

 


