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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 – 2016
Secţiunea I: Planul de activitate a Grupului
Nr.

Activitate

Implementator

Detalii privind
implementarea acţiunii

1

2

3

4

5

6

7

1.

Şedinţe

Grupul de lucru

Şedinţe lunare

x

x

x

x

x

2.

Identificarea priorităţilor pentru asistenţă externă
pentru 2016

Grupul de lucru

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 2016

x

4.

Aprobarea raportului intermediar de activitate al
Grupului de lucru

Grupul de lucru

Până la 15 septembrie 2016

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 2016 şi se aprobă de
Grupul de lucru pînă la 10
februarie 2016.

8

9

10

11

12

x

x

x

x

x

x

Secţiunea II: Acţiuni nerealizate/realizate parţial pentru 2016 (scadente)
Nr.

Acţiune/Subacţiune

Implementator

Detalii privind
implementarea acţiunii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2
2.2.2. p. 3

Elaborarea cadrului normativ necesar
implementării modificărilor operate în Legea
nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la
Procuratură

Procuratura Generală,
Consiliul Superior al
Procurorilor

Termen: A se implementa
pe parcursul trimestrelor
III – IV ale anului 2013
Indicatori:
Regulamente elaborate şi
aprobate

a)

Elaborarea Regulamentelor privind activitatea
procuraturii şi a procuraturilor specializate

b)

Aprobarea şi publicarea regulamentelor

2.2.2

Crearea mecanismelor de măsurare a
performanţei prin sondajele de opinie în rîndul
justiţiabillilor privind activitatea organelor
procuraturii

p.4

Procuratura Generală,
Consiliul Superior al
Procurorilor
Procuratura Generală,
Consiliul Superior al
Procurorilor
Ministerul Justiţiei,
Consiliul Superior al
Procurorilor, Procuratura
Generală

1. Regulamente elaborate

2. Regulamente aprobate
şi publicate

x

x

x

x

x

x

Termen: A se implementa
pe parcursul trimestrelor
I-IV ale anului 2013 şi
trimestrele I - IV ale
anului 2014
Indicatori:
1. Metodologie elaborată
2. Sondaje de evaluare a
performanţei desfăşurate
3. Rezultatele sondajelor,
sintetizate şi date
publicităţii

a)

Elaborarea și aprobarea metodologiei de evaluare a
performanței organelor procuraturii prin sondaje de
opinie în rîndul justițiabililor și a modelului de
chestionar.

b)

Efectuarea sondajelor de evaluare a performanței.

c)

Sintetizarea rezultatelor sondajelor și publicarea
acestora.

2.2.3 p.2

Elaborarea/ revizuirea regulamentelor de
organizare şi funcţionare a Consiliului Superior
al Procurorilor şi a organelor acestuia

x

x

x

x
x

Consiliul Superior al
Procurorilor

Termen: A se implementa
pe parcursul trimestrelor
IV, 2013 - I, 2014
Indicatori:
Proiectele regulamentelor

x

3
elaborate şi aprobate
a)

b)

2.2.4. p.2

Elaborarea regulamentelor privind activitatea şi
funcționarea Consiliului Superior al Procurorilor,
şi colegiilor

Consiliul Superior al
Procurorilor

1. Regulamente elaborate

Elaborarea regulamentelor privind procedura de
selecție și cariera procurorilor

Consiliul Superior al
Procurorilor

1. Regulamente elaborate

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

a)

Solicitarea lunară de informații de la Procuratura
Generală cu privire la parcursul implementării
acțiunilor impuse sau care rezultă din dispozițiile
Legii nr. 3 din 25 februarie 2016 cu privire la
Procuratură.

b)

Întocmirea și distribuirea raportului de
monitorizare, întocmit în baza informațiilor
prezentate pe parcursul anului 2016.

2.2.8. p.3

Monitorizarea implementării modificărilor
cadrului normativ în partea ce ţine de
demilitarizarea instituţiei procuraturii

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2. Regulamente aprobate şi
publicate

2. Regulamente aprobate şi
publicate

Indicatori:
1. Monitorizare
desfăşurată
2. Raport de monitorizare
întocmit şi distribuit
x

x

x

x

x

Ministerul Justiţiei,
Procuratura Generală

Termen: A se implementa
pe parcursul trimestrelor
II, 2013 - trimestrul IV al
anului 2014
Indicatori:
1.Monitorizarea
desfăşurată
2.Raport de monitorizare
întocmit şi diseminat

4
a)

Solicitarea lunară de informații de la Procuratura
Generală cu privire la acțiunile de demilitarizare a
instituției procuraturii.

b)

Întocmirea și distribuirea raportului de
monitorizare, întocmit în baza informațiilor
prezentate pe parcursul anului 2016.

x

x

x

x

x

x

x

x

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

Acţiune/Subacţiune

Implementator

Detalii privind
implementarea acţiunii

2.2.2.

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

p. 2

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5
noilor criterii
6. Raportul de analiză a
implementării criteriilor
de evaluare elaborat

a)

b)

c)

2.2.3.
p. 1

Elaborarea și aprobarea Regulamentului de către
Consiliul Superior al Procurorilor, conform art. 23
și 30 din Legea nr. 3 din 25 februarie 2016 cu privire
la Procuratură.
Evaluarea procurorilor conform noilor criterii la
numirea în funcție, promovare, transfer și în
procesul de evaluare periodică a performanțelor.
Elaborarea și aprobarea de către Consiliul Superior
al Procurorilor a raportului de analiză a
implementării criteriilor de evaluare prevăzute de
Regulamentul elaborat de Consiliul Superior al
Procurorilor.
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

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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 remiss pre
examinare Guvernului
2. Buget propriu stabilit
3. Sediu alocat

a)

Elaborarea de către Procuratură și prezentarea spre
aprobare a bugetului Procuraturii.

b)

Inițierea de către Consiliul Superior al Procurorilor
și desfășurarea procedurii de achiziții publice pentru
darea în comodat sau locațiune a unei clădiri care
va servi drept sediu al Consiliului Superior al
Procurorilor.
Încheierea de către Consiliul Superior al
Procurorilor a contractului de dobîndire în posesie
și folosință a sediului pentru Consiliul Superior al
Procurorilor.

c)

x

x

x
x

x
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2.2.3.

Sporirea transparenţei mecanismelor şi organelor
de autoadministrare din cadrul procuraturii

p.4

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)

Adoptarea Regulamentelor Consiliului Superior al
Procurorilor

Consiliul Superior al
Procurorilor

Regulamente adoptate

b)

Publicarea şi actualizarea informaţiei privind
activitatea organelor procuraturii pe paginile web

Informaţie publicată şi
actualizată

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

Consiliul Superior al
Procurorilor,
Procuratura Generală
Procuratura Generală,
Ministerul Justiţiei

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Termen: A se implementa
pe parcursul trimestrelor
II, III ale anului 2013

a)

Elaborarea proiectului de modificare a Legii 294 din
25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură

Procuratura Generală,
Ministerul Justiţiei

Indicatori:
1. Proiect de lege elaborat
şi remis spre examinare
Guvernului
2. Structura organelor
procuraturii modificată
Proiect elaborat şi remis
spre examinare Guvernului

b)

Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea şi
completarea unor acte legislative

Procuratura Generală,
Ministerul Justiţiei

Proiect elaborat şi remis
spre examinare Guvernului

c)

Modificarea structurii organelor procuraturii în
conformitate cu noile modificări operate în
Hotărîrea Parlamentului nr.78 din 4 mai 2010
privind aprobarea organelor Procuraturii, a
localităţilor de reşedinţă, a circumscripţiilor în care
activează şi a numărului de personal

Procuratura Generală

Structura modificată

x

x

x

x
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2.2.6.

Elaborarea proiectului de modificare a cadrului
normativ ce vizează personalul procuraturii

Procuratura Generală,
Ministerul Finanţelor

p. 2

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)

Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea şi
completarea unor acte legislative

Procuratura Generală,

Proiect elaborat şi remis
spre examinare Guvernului

2.2.6.

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

p. 3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Indicatori:

a)

Elaborarea proiectului cu privire la organizarea şi
funcţionarea procuraturilor specializate

b)

Structura Procuraturii Generale, a procuraturilor
specializate și a procuraturilor teritoriale, precum și
reședința acestora se stabilesc și se modifică de
Procurorul General, cu acordul scris al Consiliului
Superior al Procurorilor
Reformarea şi consolidarea structurilor şi
sistemelor de interacţiune a organelor
procuraturii cu publicul

2.2.6.
p. 4

Procuratura Generală,
Consiliul Superior al
Procurorilor
Procuratura Generală,
Consiliul Superior al
Procurorilor

Ministerul Justiţiei,
Procuratura Generală,
Consiliul Superior al
Procurorilor

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
Proiect elaborat şi remis
spre examinare Guvernulu
Structura organelor
procuraturii optimizată

Termen: A se implementa
pe parcursul trimestrului
IV 2012 - trimestrul IV
2014

x
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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)

Elaborarea de către Procuratură și adoptarea
Regulamentului Procuraturii.

b)

Crearea de către Procuratură a paginilor web ale
Procuraturilor Specializate.

c)

Organizarea de către Procuratură a ședințelor și
conferințelorcu privire la crearea, organizarea și
funcționarea Procuraturilor Specializate
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 ţară.

2.2.6.
p.6

a)

Întocmirea devizului de cheltuieli

x
x
x
Procuratura Generală,
Consiliul Superior al
Procurorilor,
Ministerul Dezvoltării
Regionale
şi Construcţiilor

Procuratura Generală

Termen: A se implementa
pe parcursul trimestrului
IV 2012 - trimestrul 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
Devizul de cheltuieli
întocmit

x

x

x

x
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b)

Renovarea a 14 sedii ale organelor procuraturii

Procuratura Generală

Sedii renovate

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

a)

Elaborarea proiectului de modificare a Legii 294 din
25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură

Procuratura Generală,
Ministerul Justiţiei,

b)

Finanțarea procuraturii de la bugetul de stat în
limita alocațiilor bugetare aprobate prin legea
bugetară anuală.
Sporirea eficienţei managementului şi
îmbunătăţirea sistemului practic şi regulator de
administrare a organelor
procuraturii şi a analizei strategice în materie
bugetară

Procuratura Generală,

Bugetul procuraturii
stabilit

Procuratura Generală,
Consiliul Superior al
Procurorilor,
Ministerul Justiţiei,
Institutul Naţional al Justiţiei

Termen: A se implementa
pe parscursul trimestrelor
II, 2013 trimestrul IV,
2016

2.2.7.
p. 3

a)

Traininguri pentru personalul responsabil de
elaborarea şi executarea bugetului este organizat şi
desfăşurat de către Ministerul Finanţelor

Ministerul finanţelor

Indicatori:
1. Procentul de finanţare
a organelor Procuraturii
stabilit
2. Proiect de modificare a
cadrului normativ,
elaborat şi adoptat
3. Procesul bugetar al
organelor procuraturii
unificat
Proiect elaborat şi adoptat

Indicatori:
1. Proiect de modificare a
cadrului normativ,
elaborat şi adoptat
2. Funcţiile procurorilorşefi reexaminate
3. Programul de instruire
iniţială şi continuă
elaborat şi aplicat
4. Traininguri pentru
personalul responsabil de
elaborarea şi executarea
bugetului desfăşurate
Personal instruit

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
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2.3.1.
p.1

Consolidarea capacităţilor de expertiză medicolegală ale laboratoarelor (analiza ADN)

Procuratura Generală,
Ministerul Afacerilor
Interne,
Ministerul Sănătăţii

x

Termen: A se implementa
pe parcursul trimestrelor
I 2013 – trimestrul IV,
2016

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Indicatori: Echipamentul
necesar procurat
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

a)

Elaborarea programului de instruire

c)

Implementarea programulului elaborat

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

a)

Elaborarea ghidului de lucru al procurorului

Procuratura Generală,
Ministerul Afacerilor
Interne,
Centrul Naţional
Anticorupţie, Serviciul
Vamal,
Serviciul de Informaţii şi
Securitate
Procuratura Generală,
Ministerul Afacerilor Interne,
Centrul Naţional Anticorupţie,
Serviciul Vamal,
Serviciul de Informaţii şi
Securitate
Procuratura Generală,
Ministerul Afacerilor Interne,
Centrul Naţional Anticorupţie,
Serviciul Vamal,
Serviciul de Informaţii şi
Securitate
Procuratura Generală,
Ministerul Afacerilor
Interne,
Centrul Naţional
Anticorupţie, Serviciul
Vamal,
Serviciul de Informaţii şi
Securitate

Procuratura Generală

Termen: A se implementa
pe parcursul trimestrelor
I 2013 – trimestrul IV,
2016
Indicatori:
1. Numărul de cursuri
desfăşurate
2. Numărul de persoane
instruite
Program de instruire
elaborat

x

x

Program de instruire
implementat

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
Ghid elaborat şi aprobat

x

x
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b)

Distribuirea ghidului aprobat beneficiarilor

Procuratura Generală

Ghid distribuit

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

a)

Efectuarea studiului de fezabilitate și a planului
construcției.

2.3.1.
p.5

Achiziţia echipamentului modern necesar pentru
cercetări şi investigaţii în cadrul expertizelor
judiciare

Indicator:
a. . .

Ministerul Justiţiei

x

x

x

x

x

X

x

X

x

Sediu
construit

Termen: A se implementa
pe parcursul trimestrului
I 2013 – trimestrul IV
2016
Indicatori: Echipament
achiziţionat

a)

2.3.1.
p.6

Inițiereașidefășurareaprocedurii de achiziții publice
pentru procurarea echipamentului modern necesar
pentru cercetări și investigații în cadrul expertizelor
judiciare.
Elaborarea metodologiilor de efectuare a fiecărui
tip de expertiză judiciară

a)

Elaborarea metodologiilor de efectuare a diferitor
tipuri de expertiză judiciară.

b)

Aprobarea metodologiilor elaborate.

2.3.1.
p.7

Crearea laboratoarelor criminalistice mobile (în
centrul, nordul şi sudul țării)

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

x

x

x

x

x

x
x

Ministerul Afacerilor Interne

Termen: A se implementa
pe parcursul trimestrului
I 20153 – trimestrul IV

12
2016
Indicatori: Laboratoare
createși funcționale
a)

Crearea unui laborator mobil

Ministerul Afacerilor Interne

2.3.2.

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

p. 2

2.3.3.
p.3

Elaborarea unui nou proiect de regulament
privind Centrul Naţional de Expertize Judiciare

Ministerul Justiţiei

Notă informativă: Regulamentul va fi elaborat
după adoptarea Legii privind Centrul Naţional de
Expertize Judiciare

a)

Elaborarea Regulamentului privind Centrul Național
de Expertize Judiciare.

b)

Avizarea proiectului Regulamentului privind Centrul
Național de Expertize Judiciare

c)

Efectuarea expertizei anticorupție la proiectul
Regulamentului privind Centrul Național de
Expertize Judiciare.
Expedierea la Guvern a proiectului Regulamentului
privind Centrul Național de Expertize Judiciare.

d)
2.3.4.
p.2

Proiect de modificare a cadrului legislativ primar
în vederea stabilirii modului, procedurii şi
condiţiilor de funcţionare
a grupurilor interdepartamentale

x
Termen: A se implementa
pe parcursul trimestrului
IV 2014 – trimestrul IV
2016

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Indicatori:
1. Plan de instruire
elaborat şi aprobat
2. Numărul de cursuri
desfăşurate
3. Numărul de persoane
instruite
Termen: A se implementa
pe parcursul trimestrului
III 2013 – trimestrul I
2014
Indicatori: Proiect de
regulament elaborat şi
remis spre examinare
Guvernului
x

x

x
x
x

x
Procuratura Generală,
Ministerul Afacerilor
Interne,
Centrul Naţional

Termen: Trimestrul II –
IV 2014
Indicatori: Proiect de

x
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AntiCorupţie,
Serviciul Vamal

modificare a cadrului
legislativ, elaborat şi
remis spre examinare
Guvernului

a)

Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea şi
completarea unor acte legislative

Procuratura Generală

Proiect elaborat şi aprobat

2.3.4.

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

p.3

Procuratura Generală
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

a)

Elaborarea programelor pentru instruirea actorilor
implicaţi în faza prejudiciară

Institutul Naţional al Justiţiei

Program elaborat

b)

Desfăşurarea cursurilor de specializare a actorilor
implicaţi în faza prejudiciară

1. Cursuri desfăşurate
2. Persoane instruite

2.4.1.
p.1

Elaborarea sistemului informaţional automatizat
de evidenţă a infracţiunilor „Registrul
informaţiilor criminalistice şi criminologice”

Procuratura Generală,
Ministerul Afacerilor Interne,
Centrul pentru Combaterea
Crimelor Economice şi
Corupţiei, Serviciul Vamal
Procuratura Generală,
Ministerul Afacerilor
Interne, Centrul Naţional
Anticorupţie,
Serviciul Vamal

2.3.5.
p. 2

x

Indicatori:
Norme interdepartamentale elaborate şi
aprobate
Regulamente elaborate şi
aprobate

Elaborarea Regulamentelor interne privind modul,
procedura şi condiţiile de funcţionare a grupurilor
interdepartamentale
Organizarea cursurilor de specializare a actorilor
implicaţi în faza prejudiciară

a)

x

Termen: A se implementa
pe parcursul trimestrului
I 2013 – trimestrul IV
2014
Indicatori: Sistem
elaborat şi aplicat

x

x

x
x

x

x

x

x

x
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Procuratura Generală
Ministerul Afacerilor Interne,
Centrul Naţional Anticorupţie,
Serviciul Vamal
Procuratura Generală

Transport de date securizat

Revizuirea şi instalarea a reţelelor de
telecomunicaţii şi reţelelor electrice pentru
organele Procuraturii
Asigurarea organelor Procuraturii cu semnătură
digitală
Elaborarea cadrului normativ care să asigure
înregistrarea electronică a infracţiunilor

a)

Asigurarea Sistemului nominalizat cu un transport
de date securizat prin intermediul canalelor de
telecomunicaţii.

b)

Asigurarea organelor Procuraturii cu echipament
specializat pentru sistem.

c)

d)

2.4.1.
p.2

a)

Instruirea personalului care să asigure înregistrarea
electronică a infracţiunilor (procurori , consultanţi şi
personalul auxiliar)

2.5.1.

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

p.4

Notă.
Monitorizarea este strict legată de modificările
cadrului normativ care in prezent se află în
Parlament spre examinare. Astfel, monitorizarea
poate avea loc după aplicarea efectivă a

x

x

x

x

Organele Procuraturii
asigurate cu echipament
specializat

x

x

x

x

Procuratura Generală

Reţele electrice şi de
telecomunicaţii instalate

x

x

x

x

Procuratura Generală

Organele Procuraturii
asigurate cu semnătură
digitală

Procuratura Generală,
Ministerul Afacerilor
Interne, Centrul Național
AntiCorupție,
Serviciul Vamal

Termen: Trimestrul I –
IV 2014

Procuratura Generală,
Ministerul Afacerilor Interne,
Centrul Național AntiCorupție,
Serviciul Vamal
Ministerul Justiţiei,
Procuratura Generală

Numărul personalului
instruit

x

x

x

Indicatori:
1. Proiect de modificare a
cadrului normativ,
elaborat şi remis spre
examinare Guvernului
2. Mecanismul eficient de
acces, implementat
3. Numărul personalului
instruit

Termen: Trimestrul III
2014 – IV 2016
1. Plan de implementare
emis şi aprobat
2. Monitorizare
desfăşurată
3. Rapoarte de
monitorizare întocmite şi
diseminate

x

x

x
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modificărilor operate, cel puţin 1 an 1 an jumătate.
a)

b)

2.5.2

Elaborarea și aprobarea Planului de implementare a
prevederilor legale privind aplicarea sancțiunilor și
măsurilor preventive necustodiale.
Monitorizarea implementării prevederilor legale
privind aplicarea sancțiunilor și măsurilor
preventive necustodiale.
Elaborarea unui studiu privind eficienţa aplicării
procedurilor simplificate

x

x

x
Ministerul Justiţiei,
Procuratura Generală

p. 1

x

x

x

x

x

x

Termen: A se implementa
pe parcursul trimestrelor
I, II, III ale anului 2013
Indicatori: Studiu efectuat
şi recomandări formulate

a)
b)

c)
2.5.2

Identificarea surselor de mijloace financiare pentru
achiziționarea serviciilor de efectuare a studiului.
Inițierea și desfășurarea procedurii de achiziții
publice privind beneficierea de servicii de efectuare
a studiului privind eficiența aplicării procedurilor
simplificate.
Elaborarea studiului privind eficiența aplicării
procedurilor simplificate.
Modificarea mecanismului medierii garantate de
stat în vederea sporirii funcţiona-lităţii acestuia

x
x

Ministerul Justiţiei

p. 3

Termen: A se implemnta
pe parcursul trimestrului
IV 2013 – trimestrul II
2014
Indicatori: Proiect de act
emis spre examinare
Guvernului

a)
b)
2.5.3.
p.3

Definitivarea proiectului după expertiza anticorupție
și traducerea acestuia în limba rusă;
Remiterea proiectului spre examinare Guvernului
Elaborarea programelor de informare a
victimelor infracţiunilor cu privire la drepturile
lor

x
x
Ministerul Muncii, Protecţiei
Sociale şi Familiei,
autorităţile administraţiei
publice locale

Termen: Trimestrul I
2014 – IV 2016
Indicatori: Programe de
informare a victimelor
infracţiunilor, elaborate

x

16

