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PLAN DE ACTIVITATE AL GRUPULUI DE LUCRU  

ANUL 2014 

 

SECȚIUNEA I:  Planul de activitate al Grupului de lucru  

 

Nr

. 

Activitate Implementator Detalii privind implementarea 

acțiunii 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  Ședințe privind monitorizarea 

implementării Strategiei și Planului 

de acțiuni (acțiunile prevăzute de 

Pilonul IV) 

Grupul de lucru Ședințe lunare x x x x x x x x x x x x 

2.  Recepționarea rapoartelor de 

activitate de la instituțiile 

responsabile pentru implementarea 

Strategiei și Planului de acțiuni 

pentru perioada 1 iulie 2013- 30 

decembrie 2013 

Secretariatul 

Grupului de lucru 

Instituțiile 

responsabile 

pentru 

implementare 

Informația urmează a fi 

recepționată până la data de 15 

ianuarie 2014 

x            

3.  Aprobarea Raportului de 

Monitorizare Sectorial Anual  de 

către Grupul de lucru pentru Pilonul 

Grupul de lucru Raportul urmează să fie aprobat 

până la data de 31 ianuarie 2014  

x            



IV  

4.  Recepționarea rapoartelor de 

activitate de la instituțiile 

responsabile pentru implementarea 

Strategiei și Planului de acțiuni 

pentru perioada pînă în 30 iunie 

2014 

Secretariatul 

Grupului de lucru 

Instituțiile 

responsabile de 

implementare 

Rapoartele urmează a fi 

recepționate până la data de 15 

iulie 2014 

      x      

5.  Aprobarea Raportului de 

Monitorizare Sectorial Intermediar 

de către Grupul de lucru pentru 

Pilonul IV 

Grupul de lucru Raportul urmează a fi aprobat până 

la data 15 august 2014 

        x    

6.  Elaborarea și aprobarea Planului 

de activitate al Grupului de lucru 

pentru Pilonul IV pentru anul 2015 

Grupul de lucru 

Secretariatul 

Grupului de lucru 

-          x x x 

7.  Identificarea priorităților pentru 

asistența externă pentru anul 2015 

Grupul de lucru  -   x          

8.  Recepționarea rapoartelor de 

activitate de la instituțiile 

responsabile pentru implementarea 

Strategiei și Planului de acțiuni 

pentru perioada 1 iulie 2014- 30 

decembrie  2014 

Secretariatul 

Grupului de lucru 

Instituțiile 

responsabile de 

implementare 

Informația urmează a fi 

recepționată până la data de 15 

ianuarie 2014 

           x 

Notă: Planul de activitate a fost aprobat în cadrul ședinței din 26 februarie 2014.  



Secțiunea II: Planul de implementare a Strategiei și a Planului de Acțiuni – Acțiuni din 2012 -2013 cu activități restante  

 

 

Nr. Acțiune/Subacțiune Implementator Detalii privind 

implementarea 

acțiunii 

1 2 

 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4.1.1. 

p.1 

Modificarea cadrului normativ în 

vederea simplificării modului de 

calculare a salariului şi reevaluării 

garanţiilor sociale ale actorilor din 

sectorul justiţiei  

 

Ministerul Justiţiei,  

Ministerul Finanţelor,  

Ministerul Muncii, 
Protecţiei Sociale şi 

Familiei 

Termen: A se 
implementa pe 

parcursul 
trimestrului IV 2011 

- trimestrul IV 2012 
Indicator: Proiect de 
modificare a 

cadrului normativ, 
elaborat şi remis 

spre examinare 
Guvernului  
 

            

 Acţiune realizată parţial 

Notă:  Proiectul legii cu privire la 
salarizarea judecătorilor a fost 

înregistrat în Parlament, ca iniţiativă a 
Preşedintelui ţării, nr. 30 79 din 
18.12.1012 

 
Salariile funcţionarilor publici (inclusiv 

pt angajaţii din sectorul justiţiei) au 
fost majorate odată cu adoptarea şi 
implementarea  Legii privind sistemul 

de salarizarea a funcţionarilor public,  

              



nr.48 din 22.03.2012  
 

Salariile persoanelor cu funcţii de 
demnitate publică (inclusiv, judecători,  

procurori) au fost majorate cu 35% 
prin Legea nr. 319 din 27.12.2012 (a se 
vedea Art. II al Legii)   

 Elaborarea, după caz, a unor proiecte 
de acte normative noi, care ar acoperi 

ceilalți actori ai sectorului justiției 
pentru care salariile și garanțiile 
sociale încă nu au fost reevaluate 

        x x x x x x 

4.1.3. 

p.1* 

Elaborarea proiectului de modificare 

a cadrului normativ în vederea 

sancţionării mai severe a actelor de 

corupţie, inclusiv lipsirea celor 

condamnați pentru corupție de 

dreptul  

de a beneficia de garanţiile sociale 

aferente funcţiilor deţinute  

Ministerul Justiţiei,  

Ministerul Muncii, 
Protecţiei Sociale şi 

Familiei,  
Consiliul Superior al 

Magistraturii,  

Consiliul Superior al 
Procurorilor,  

Centrul pentru 
Combaterea Crimelor 

Economice şi Corupţiei  

Termen:A se 

implementa pe 
parcursul 

trimestrului I 2012 – 
trimestrul IV 2012 
Indicatori:  

Proiect de 
modificare a 

cadrului normativ, 
elaborat şi remis 
spre examinare 

Guvernului  

            

a. Cadrul normativ a fost modificat, 
acțiune realizată 

              

4.1.4 

p. 2 

Consolidarea capacităților de 

asigurare a comportamentului 

anticorupției prin elaborarea unor 

recomandări metodologice  

Consiliul Superior al 

Magistraturii, 
 Consiliul Superior al 

Procurorilor, 
Ministerul Afacerilor 
Interne,  Centrul 

Recomandări 

elaborate și aprobate 
Trimestrul III, 2012 

- Trimestrul IV, 
2013 

            



Național Anticorupție, 
Organele de autoadmi-

nistrare ale profesiilor 
conexe sistemului 

justiției 

a. Recomandări elaborate  
 

          x    

b. Recomandări aprobate 

 

          x x   

4.1.5 

p.7 

Achiziționarea aparatelor poligraf de 

detecție a comportamentului simulat 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, 
Procuratura Generală,  

Centrul Național 
Anticorupție, 

Ministerul Afacerilor 
Interne, Serviciul 
Vamal 

Echipament procurat 
Trimestrul I-IV,  
2013 

            

a. Echipament procurat 
 

             x 

4.2.1 

p.1 

 Modificarea sau, după caz, 

elaborarea codurilor de etică 

profesională pentru toți 

reprezentanții sectorului justiției 

Ministerul Justiției, 

 Centrul Național 

Anticorupție, Consiliul 
Superior al 

Magistraturii, 
Procuratura Generală, 
Ministerul Afacerilor 

Interne, uniunile 
profesiilor conexe 

sistemului justiției 

Coduri de etică 
modificate/ elaborate 

și aprobate 
Trimestrul I-IV,  

2013 

            

a. Evaluarea și inventarierea Codurilor 
de etică existente pentru actorii din 
sectorul justiției 

  x x x x x        



b. Participarea la modificarea codurilor 
de etică a actorilor din sectorul 

justiției, după necesitate 

       x x x x    

c. Participarea la elaborarea codurilor de 
etică pentru actorii din sectorul justiției 

care nu le au 

           x x x 

4.2.3 

p.1 

 Modificarea sau, după caz, 

elaborarea cadrului normativ 

necesar pentru activitatea organelor 

abilitate  cu investigarea abaterilor 

de la etica profesională  

Ministerul Justiţiei, 

Centrul Național 

Anticorupție, 
Magistraturii, 
 Procuratura Generală, 

Ministerul Afacerilor 
Interne, 

uniunile profesiilor 
conexe sistemului 
justiţiei 

Proiecte de acte 
normative elaborate 

şi remise spre 
examinare 
Guvernului 

Trimestrul I-IV, 
2013 

            

a. Studierea cadrului normativ existent   x x x x x x       

b. Participarea la elaborarea, după 
necesitate, a proiectelor de acte 

normative și promovarea acestora 

       x x x x x   

4.2.5 

p.1 

Elaborarea  unui proiect de act 

normativ privind implicarea 

reprezentanţilor societăţii civile în 

procesul de supraveghere a 

legislaţiei cu  privire la etica 

profesională a reprezentanților 

sectorului justiţiei 

Ministerul Justiţiei, 
Consiliul Superior al 

Magistraturii, 
Consiliul Superior al 
Procurorilor, 

Ministerul Afacerilor 
Interne,  

Centrul Național 
Anticorupție, 
Comisia Naţională de 

Integritate 

1. Proiect de act 
normativ elaborat şi 

remis spre 
examinare 
Guvernului  

2. Numărul 
reprezentanţilor 

societăţii civile 
implicați 
Trimestrul I-IV, 

2013 
 

            



a. Studierea cadrului normativ existent   x x x x x x       

b. Participarea la elaborarea, după 
necesitate, a proiectelor de acte 
normative și promovarea acestora 

        x x x x   

                

4.3.3. 

p. 2 

Crearea în cadrul instituţiilor  a 

unor mecanisme prin care 

avertizorii de integritate să 

semnaleze ilegalitățile 

 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, 
Consiliul Superior al 
Procurorilor, 

Procuratura Generală, 
Centrul Național 

Anticorupție 

Mecanisme interne 

create 
 
Trimestrul III, 2012 

– Trimestrul II, 2013 

            

a. Mecanisme interne create 
 

       x       

 

 

 

 

 

Secțiunea III: Planul de implementare a Strategiei și Planului de Acțiuni – Acțiuni pentru 2014  

 

 

Nr. Acțiune/Subacțiune Implementator Detalii privind 

implementarea acțiunii 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



 

 

Direcţia strategică 4.1. Lupta eficientă cu corupţia din sectorul justiţiei 
 

Act.4..1.1. 

 Punct  2 

Creşterea graduală a 

salariilor actorilor din 

sectorul justiţiei  

 

Ministerul Justiţiei, Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi Familiei  

Indicatori:  Procentul de 

creștere a salariilor actorilor 

din sectorul justiţiei  

Termen de realizare: 

Trimestrul IV 2012 – IV 2016 

 

            

a. Evaluarea cadrului normativ 
existent 

    x x         

b. Elaborarea, la necesitate, a 

proiectului de act normativ 
în vederea creșterii graduale 

a salariilor actorilor din 
sectorul justiției, pentru care 
salariile încă nu au fost 

majorate 

      x x x      

Act.4.1.2. 

punct  6 

Instruirea persoanelor 

responsabile de colectarea 

declaraţiilor cu privire la 

venituri şi proprietate şi a 

declaraţiilor de interese 

personale  

 

Comisia Naţională de Integritate,  

Academia de Administrare Publică 
Indicatori:  

Numărul de cursuri  

desfăşurate  
2. Numărul de persoane 

instruite  

Termen de realizare: 

Trimestrul III 2012 –IV 2014 

            



 

a.  Organizarea cursurilor               

Act.4.1.3. 

punct 2 * 

Dezvoltarea instituţiei 

confiscării (penale şi civile) 

bunurilor dobîndite, 

inclusiv în cazul 

persoanelor găsite vinovate 

de săvîrșirea actelor de 

corupţie  

 

Ministerul Justiţiei,  

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi 
Familiei, Consiliul Superior al 
Magistraturii, Consiliul Superior al 

Procurorilor, Centrul Național 
Anticorupție 

Indicatori:  

Proiect de lege elaborat şi 

remis spre examinare 
Guvernului  

Termen de realizare : 

Trimestrul III 2013 –  II 2014 

 

            

a. Acțiunea este realizată prin 
Legea 326 din 23.12.13. 

Monitorul Oficial din 
25.02.14 

  x x           

Act.4.1.3. 

punct 3 

Organizarea trainingurilor 

pentru judecători şi 

procurori în vederea 

uniformizării practicii 

judiciare privind 

infracţiunile de corupţie  

 

Institutul Naţional al Justiţiei  

 

Indicatori:  

1. Numărul de traininguri 

desfăşurate  
2. Numărul de persoane 

instruite  

Termenul de realizare: 

Trimestrul III 2012 –  IV 2014 

 

            

a. Desfășurarea trainingurilor       x        

Act.4.1.3. 

punct 5 

Analiza şi difuzarea 

informaţiei cu privire la 

dinamica cazurilor de 

Ministerul Justiţiei, 

Curtea Supremă de Justiţie,  
CentrulNaționalAnticorupție, 

Indicatori: 

 
1. 

            



condamnare pentru acte 

de corupţie în sectorul 

justiţiei 

Procuratura Generală Analizăefectuatăşirecomandări 
formulate 

2. Informaţiedifuzată 
 

Termenul de realizare: 
Trimestrul I-IV 2014 
 

 

a. Analiza informaţiei cu 
privire la dinamica cazurilor 

de condamnare pentru acte 
de corupţie în sectorul 

justiţiei 

      x x x x     

b. Difuzarea informaţiei cu 
privire la dinamica cazurilor 
de condamnare pentru acte 

de corupţie în sectorul 
justiţiei 

          x x x x 

Act.4.1.3. 

punct 6 

Elaborarea de ghiduri 

metodologice privind 

aplicarea legislaţiei în 

cazurile de corupţie 

CurteaSupremă de Justiţie, 

CentrulNaționalAnticorupție  
ProcuraturaGenerală 

Indicatori: 

Ghiduri elaborate, 
publicateşidistribuite 
 

Termen de realizare: 
Trimestrul I-IV 2014 

 

            

a. Ghiduri elaborate     x x x x x x x x x x 

b. Ghiduripublicateşidistribuite           x x x x 

Act. 4.1.4. 

punct 3 

Organizarea cursurilor de 

instruire cu privire la 

comportamentul 

anticorupție pentru 

Institutul Naţional al Justiţiei,  

Centrul Național Anticorupţiei,  

Academia „Ştefan cel Mare”,  
organele de autoadmi-nistrare  

Indicatori:  

1. Numărul de cursuri 

desfăşurate  

            



reprezentanții sectorului 

justiţiei  

 

ale profesiilor conexe sistemului justiției  2. Numărul de persoane 

instruite  

Termen de realizare: 

Trimestrul I 2013 –IV 2014 

 

a. cursuri desfăşurate     x          

Act.4.1.4. 

punct 6 

Monitorizarea 

implementării prevederilor 

privind testul de 

integritate  

 

Ministerul Justiţiei,  

Centrul național Anticorupție  

Indicatori:  

1.Monitorizare desfăşurată  

2. Raport de monitorizare 

întocmit şi difuzat  

Termen de realizare: 

TrimestrulI 2013 –IV 2016 

            

 

 

 

a. Iniţierea procesului de 
monitorizare 

          x x x x 

Act.4.1.5. 

punct 3 

Procurarea 

echipamentului necesar 

implementării 

instrumentelor de 

prevenire a imixtiunii în 

activitatea de înfăptuire a 

justiţiei şi de prevenire a 

comportamentului 

corupţional  

 

Serviciul de Informaţii şi Securitate,  

Centrul Național Anticorupție; 
Ministerul Afacerilor Interne 

Indicatori:  

Echipament procurat şi 
instalat 

 
Termen de realizare: 

Trimestrul III 2013 –II 2014  

 

            

a. Echipament procurat şi 
instalat 

 

  x x x x x x       



Act.4.1.5. 

punct 4 

Implementarea noilor 

instrumente de prevenire a 

imixtiunii în activitatea de 

înfăptuire a justiţiei şi de 

prevenire a comportamen-

tului corupţional în cadrul 

unui proiect-pilot 

Serviciul de Informaţii şi Securitate, 

CentrulNaționalAnticorupţiei,  

MinisterulAfacerilor Interne, 
Consiliul Superior al Magistraturii,  

Procuratura Generală 

Indicatori: 
1. Zona de implementare a 

proiectului identificată 
2. Proiect-

pilotelaboratşiimplementat 
Termen de realizare: 
Trimestrul I-IV 2014 

            

a. Zona de implementare a 
proiectului identificată 

          x x x x 

b. Proiect-pilot elaborat şi 
implementat 

          x x x x 

Act 4.1.5. 

punct  5 

Informarea societăţii 

despre implementarea 

noilor instrumente de 

prevenire a imixtiunii în 

activitatea de înfăptuire a 

justiţiei şi de prevenire a 

comportamentului 

corupţional  

 

Centrul Național Anticorupţiei,  

Ministerul Afacerilor Interne,  
Consiliul Superior al Magistraturii,  

Procuratura Generală  

Indicatori: 

Numărul comunicatelor de 
presă publicate Termen de 

realizare: Trimestrul I 2012 –
IV 2016 
 

            

a. Numărul comunicatelor de 

presă publicate 

    x x x x x x x x x x 

Act.4.1.5.  

punct  8 

Organizarea cursurilor de 

instruire a personalului 

privind utilizarea 

aparatului poligraf de 

detecție a 

comportamentului simulat  

 

 

Consiliul Superior al Magistraturii,  

Procuratura Generală,  

Centrul Național Anticorupţiei,  
Ministerul Afacerilor Interne,  

Ministerul Justiţiei,  
Serviciul Vamal,  
Institutul Naţional al  

Justiţiei,  
Academia „Ştefan cel Mare”  

Indicatori: 
1. Numărul de cursuri 

organizate  
2. Numărul de persoane 

instruite  
 
Termen de realizare: 

Trimestrul III 2013 –II 2014 
 

            



a. Notă: nu au fost prevăzute  
acțiuni pentru 2014 

              

Act.4.1.5.  

punct 9 

Instituirea şi aplicarea 

mecanismului de testare cu 

aparatul poligraf 

Consiliul Superior al Magistraturii,  

ProcuraturaGenerală, 
CentrulNaționalAnticorupție  

MinisterulAfacerilorInterne, 
Serviciul Vamal 

Indicatori: 
Numărul de testări efectuate 
 

Termen de realizare: 
Trimestrul III 2014-IV 2016 

            

a. Notă: nu au fost prevăzute  

acțiuni pentru 2014 
 

              

Act. 4.1.6. 

punct 1 

Modificarea cadrului 

normativ în vederea 

instituţionalizării şi 

organizării activităţii 

unităţilor responsabile de 

asigurarea securităţii 

interne  

 

Ministerul Justiţiei, Procuratura 
Generală,  

Ministerul Afacerilor Interne,  
Centrul Național Anticorupție 

 

Indicatori: 
Proiecte de acte normative 

elaborate şi remise spre 
examinare Guvernului  

Termen de realizare: 
Trimestrul I 2013 – IV 2016 
 

            

a. Efectuarea investigațiilor 
științifice 

  x x x x x x x x     

b. Inițierea procesului de 

modificare a cadrului 
normativ, după necesitate. 

          x x x x 

Act. 4.1.6. 

punct 2 

Instruirea membrilor 

unităţilor responsabile de 

asigurarea securităţii 

interne 

Procuratura Generală,  

CentrulNaționalAnticorupție  

MinisterulAfacerilorInterne, 
Ministerul Justiţiei 

Indicatori: 
1. Numărul de cursuri 

organizate 
2. Numărul  de persoane  

instruite 
 
Termen de realizare: 

Trimestrul I 2014-IV 2016 

            



a. De către Procuratura Generală 

Nu au  fost planificate acţiuni 

pentru 2014 

              

b Centrul Național Anticorupție, 

Ministerul Afacerilor Interne 
  x x x x x x x x x x x x 

Act. 4.1.6. 

punct 3 

Informarea societăţii 

despre unităţile 

responsabile de asigurarea 

securităţii interne 

Procuratura Generală,  

Centrul Național Anticorupție 
Ministerul Afacerilor  Interne, 

Ministerul Justiţiei 

Indicatori: 

 
Numărul de comunicate de 

presă plasate pe paginile web 
ale instituţiilor vizate 
 

Termen de realizare: 
Trimestrul I-IV 2014 

 

            

a. De către Procuratura Generală 

Nu au  fost planificate acţiuni 

pentru 2014 

              

b.  Centrul Național Anticorupție, 

Ministerul Afacerilor Interne 
  x x x x x x x x x x x x 

Act. 4.2.1. 

punct 2 

Elaborarea unor 

îndrumări detaliate 

privind aplicarea codurilor 

de etică profesională  

Ministerul Justiţiei, 
Centrul Național  Anticorupție, 

Consiliul Superior al Magistraturii,  
Procuratura Generală, 
Ministerul Afacerilor Interne, 

Uniunile profesiilor conexe sistemului 
justiţie 

Indicatori: 
Îndrumările privind aplicarea 

codurilor de etică 
profesională, elaborate şi 
distribuite 

 
Termenul de realizare: 

Trimestrul I-IV 2014 

            

a) Elaborarea îndrumărilor   x x x x x x x x     

b) Distribuirea îndrumărilor          x x x x x 

Act. 4.2.2 

p.2 

Organizarea şi 

desfăşurarea cursurilor  

în domeniul eticii 

Institutul Naţional al Justiţiei,  

Academia „Ştefan cel Mare”,  

uniunile profesiilor conexe sistemului 

Indicatori:  
1. Numărul de cursuri 

organizate  

            



profesionale pentru 

reprezentanții sectorului 

justiţiei 

justiţiei 2. Numărul de persoane 
instruite Termenul de 

realizare: Trimestrul I 2013-
IV 2016  

 

a. Organizarea cursurilor de 
instruire 

   x x x         

Act 4.2.3. 

punct 2 

Organizarea şi 

desfăşurarea cursurilor de 

instruire a membrilor 

organelor abilitate cu 

investigarea abaterilor de 

la etica profesională  

 

Institutul Naţional al Justiţiei,  

Academia „Ştefan cel Mare”, uniunile 
profesiilor conexe sistemului justiţiei  

Indicatori:  

1. Numărul de cursuri 
organizate  
2. Numărul de membri 

instruiţi  
Termen de realizare: 

Trimestrul III 2013 –IV 2016 
 
 

            

a. Numărul de cursuri 

organizate 

            x  

Act 4.2.3. 

punct.3 

Monitorizarea noilor 

mecanisme de investigare a 

abaterilor de la etica 

profesională 

MinisterulJustiţiei, 

CentrulNaționalAnticorupție,  

Consiliul Superior al Magistraturii,  
ProcuraturaGenerală, 
MinisterulAfacerilorInterne, 

uniunile profesiilor conexe sistemului 
justiţiei 

Indicatori:  
Monitorizare desfăşurată 

2. Raport de monitorizare 
întocmit şi difuzat 
3. Numărul de proceduri 

disciplinare iniţiate şi 
rezultatele acestora 

Termenul de realizare: 
Trimestrul I 2014- IV2016 

            

a. Iniţierea procesului de 

monitorizare 

  x x x x x x x x x    

b.  Prezentarea rapoartelor de 
monitorizare 

           x x x 

Act.4.2.4. Elaborarea conceptelor de 

promovare a eticii 

Consiliul Superior al Magistraturii,  

Consiliul Superior al Procurorilor,  
Indicatori:  
Concepte elaborate  

            



punct 1 profesionale și de 

sensibilizare a opiniei 

publice cu privire la etica 

profesională a 

reprezentanților sectorului 

justiției  

 

 

Ministerul Afacerilor Interne,  
Centrul Național Anticorupție  

Termen de 
realizare:Trimestrul III 2012 -

IV 2016 
 

 

a. Concepte elaborate             x x 

Act. 4.2.4. 

punct 2 

Publicarea de broşuri cu 

privire la etica 

profesională a 

reprezentanților sectorului 

justiţiei  

 

Consiliul Superior al Magistraturii,  

Consiliul Superior al Procurorilor,  
Ministerul Afacerilor Interne,  
Centrul Național Anticorupție  

Indicatori:  

1. Numărul de broşuri 
publicate  
2. Numărul de broşuri 

distribuite Termen de 
realizare:Trimestrul III 2012 

IV 2016 
 

            

a. Numărul de broşuri 

publicate 

             x 

b. Numărul de broşuri 
distribuite  

             x 

Act. 4.2.4. 

punct 3 

Realizarea spoturilor 

publicitare cu privire la 

activitatea instituţiilor din 

sectorul justiţiei şi 

publicarea acestora pe 

Internet  

 

Consiliul Superior al Magistraturii,  

Curtea Supremă de Justiţie,  

Consiliul  
Superior al Procurorilor,  

Ministerul Afacerilor Interne,  
Centrul Național Anticorupţiei  

Indicatori:  
1. Numărul de spoturi 

publicitare realizate şi 
publicate  

2. Numărul de accesări ale  
 
Termen de 

realizare:Trimestrul III 2012 –
IV 2016 

 

            



a. Numărul de spoturi 
publicitare realizate şi 

publicate 

  x x x x x x x x x x x x 

4.2.5 p. 2  Încurajarea societăţii 

civile de a monitoriza 

activitatea 

reprezentanților 

sectorului  

justiţiei; participarea 

societăţii civile la 

procesul de 

monitorizare  

Ministerul  

Justiţiei, Consiliul  

Superior al Magistraturii,  
Consiliul Superior al  

Procurorilor,  
MinisterulAfacerilor  
Interne,  

 Centrul Național Anticorupție,  
Comisia Naţională de  

Integritate  

1. Numărul  
acordurilor de  

colaborare  
semnate  

2. Monitorizare  
desfăşurată  
3. Rapoarte de  

monitorizare  
întocmite şi  

difuzate  
 
termenul de realizare: 

Trimestrul III  2013- IV 2016 

            

a. acorduri de colaborare 
semnate  

 

  x x x x x        

b. Monitorizare desfăşurată  
 

  x x x x x x x x x x x x 

 

Direcţia strategică 4.3. Dezvoltarea unei culturi de intoleranţă faţă de fenomenul corupţiei prin intermediul organelor de autoadministrare  

din cadrul sectorului justiţiei 

 

Act. 4.3.1. 

punct 2 

Organizarea şi 

desfăşurarea cursurilor de 

instruire în domeniul 

combaterii corupţiei 

pentru reprezentanții 

sectorului justiţiei  

Institutul Naţional al Justiţiei,  

Academia „Ştefan cel Mare”  
Indicatori: 
1. Numărul de cursuri 
organizate  

2. Numărul de persoane 
instruite Termenul de 

realizare:Trimestrul I 2013 –

            



 IV 2016  

a. Numărul de cursuri 
organizate 

   x x          

Act. 4.3.2. 

punct 3 

Elaborarea şi aplicarea 

unui mecanism de 

încurajare a testării 

benevole cu aparatul 

poligraf și mediatizarea 

utilizării acestuia  

 

Consiliul Superior al Magistraturii,  

Consiliul Superior al Procurorilor,  
Ministerul Afacerilor Interne,  
Centrul Național Anticorupție.  

Indicatori:  

1. Mecanism elaborat şi 
aplicat  
2. Numărul de comunicate de 

presă difuzate şi publicate pe 
Internet 

 Termenul de realizare: 
Trimestrul III 2013 -IV 2016 
 

            

a. Formarea grupului de lucru 

pentru stabilirea măsurilor 
de încurajare în vederea 

testării benevole cu aparatul 
poligraf. 
 

           x   

b. Elaborarea şi aplicarea 

măsurilor de încurajare.  

             x 

c. Informarea magistraţilor 
referitor la natura testării cu 

aparatul poligraf. 
 

             x 

Act. 4.3.3. 

punct 3 

Organizarea şi 

desfăşurarea cursurilor cu 

privire la instituţia 

avertizorilor de integritate 

pentru reprezentanții 

sectorului justiţiei  

 

 

Consiliul Superior al Magistraturii,  

Consiliul Superior al Procurorilor,  
Procuratura Generală,  
Centrul Național Anticorupție  

Ministerul Afacerilor Interne  

Indicatori: 

1. Numărul de cursuri 
organizate  
2. Numărul de persoane 

instruite  
 

Termen de 
realizare:Trimestrul III 2013 –

            



 IV 2016 

a. Numărul de cursuri 
organizate 

          x x   

Act. 4.3.4. 

punct 2 

Actualizarea şi 

optimizarea structurii şi 

conţinutului paginilor web 

ale instanţelor 

judecătoreşti în vederea 

publicării hotărîrilor 

judecătoreşti privind 

condamnarea 

reprezentanților sectorului 

justiţiei pentru acte de 

corupţie  

 

 

Consiliul Superior al Magistraturii,  

instanţele judecătoreşti 

Indicatori: 

1. Numărul paginilor web 
actualizate şi optimizate  
2. Numărul hotărîrilor 

judecătoreşti publicate  
Termen de 

realizare:Trimestrul III 2012 
IV 2016 

            

a. Numărul paginilor web 
actualizate şi optimizate 

  x x x x x x x x x x x x 

Act. 4.3.4. 

punct 3.  

Mediatizarea hotărîrilor 

judecătoreşti definitive 

privind condamnarea 

reprezentanților sectorului 

justiţiei pentru acte de 

corupţie  

 

 

Consiliul Superior al Magistraturii,  

instanţele judecătoreşti,  
Ministerul Justiţiei,  
Procuratura Generală  

Indicatori: 

Numărul de comunicate de 
presă difuzate şi publicate pe 
Internet  

 
Termen de 

realizare:Trimestrul III 2012 –
IV 2016 
 

            

a. Asigurarea publicării pe 

site-urile instanţelor 
judecătoreşti a hotărîrilor 

privind condamnarea 

  x x x x x x x x x x x x 



reprezentanților sectorului 
justiţiei pentru acte de 

corupţie 

b. Informarea societăţii civile 
referitor la existenţa 

hotărîrilor instanţelor 
judecătoreşti pe marginea 

cazurilor de corupţie în 
rîndul magistraţilor, prin 
difuzarea comunicatelor de 

presă 

  x x x x x x x x x x x x 

c. Organizarea întrunirilor cu 
informarea magistraţilor 

referitor la cazurile de 
corupţie probate (emise 
hotărîri de condamnare).  

  x x x x x x x x x x x x 

d. Actualizarea în permanenţă 

a datelor publicate pe site-ul 
CSM referitor la cazurile de 

corupţie în rîndul 
magistraţilor 

  x x x x x x x x x x x x 

 


