
NUMELE PROIECTULUI:  

Susținere a Investigațiilor Preliminare, Urmăririi Penale și Apărării în Republica Moldova 

Proiectul este contractat de delegația Uniunii Europene la Chișinău, si este implementat de un 

consortium condus de “German Foundation for International Legal Cooperation (IRZ)” ,“Altair 

Asesores si “Centre for International Legal Cooperation (CILC)”.  

Țara Beneficiară 

Republica Moldova 

Autoritatea Contractantă 

Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova 

Perioada de implementare 

Proiectul va fi implementat din Octombrie 2014 până in Martie 2016 (30 de luni). 

Proiectul are un budget de 2007500 Euro. 

Descriere: 

Proiectul urmărește creșterea eficienței activităților prealabile procesului de investigație și 

urmărire penală și în special, a activităților de apărare în contextul reformelor propuse în 

Strategia de Reformă a sectorului justiției și în cadrul Planului de Acțiuni Moldova-UE. Un 

obiectiv cheie este susținerea pilonului II al reformei prin punerea în valoare a unor modificări 

ale cadrului legislativ al procesului de urmărire penală. Un alt obiectiv al acestui proiect este 

suportul instituțional și tehnic al reformei în justiție pentru a dezvolta o justiție accesibila, 

echitabila, eficienta, independenta, transparenta și profesionala, cu o răspunderea publică și 

toleranță zero la corupție, în conformitate cu standardele Europene, și în interesul asigurării 

statului de drept și respectarea drepturilor omului. 

Obiective generale: 

1. A accelera reforma sustenabilă a sectorului justiției în Republica Moldova și a crește 

eficiența sistemului judiciar și altor instituţii din sistemul justiţiar. 

2. Redefinirea structural, procedurală și instituțională la etapa de colectare a probelor, 

detectarea și urmărirea penală a infracțiunilor cu respectarea drepturilor omului și a 

libertăților fundamentale. 

3. A contribui la o ancheta mai eficientă  independentă și de specialitate a relelor 

tratamente și a altor abuzuri comise de către colaboratorii organelor de drept. 



4. Acordarea unui sprijin pentru consolidarea capacităților procurorilor, ofițerilor de 
urmărire penală și avocaților apărării în vederea aplicări metodologiilor moderne și 
eficiente în activitatea lor 

5. Creșterea eficienței activităților prealabile procesului de investigare și urmărire penală 
și, în special, a activităților de apărare în contextul reformelor propuse în Strategia de 
reformă a sectorului justiției și în Planul de Acțiuni. 
 

Grupuri țintă și beneficiari: 

a. Procuratura Generală, 
b. Inspectoratul General al Politiei 

i. Direcția generala urmărire penală 
c. Serviciul Vamal al Republicii Moldova 

i. Direcția Urmărire Penală din cadrul Serviciului Vamal al RM 
ii. Direcția Servicii Operative din cadrul Serviciului Vamal al RM 

d. Centrul Național Anticorupție  
i. Direcția legislație și expertize anticorupție a direcției, generale prevenirea 

corupției 
e. Uniunea Avocaților din Republica Moldova 
f. Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat 
g. Ministerul Afacerilor Interne 

Activități principale: 

1.1 Asistarea instituţiilor beneficiare în elaborarea şi evaluarea amendamentelor legislaţiei 

care reglementează procesul de investigare şi urmărire penală şi în înlăturarea 

neconcordanţelor cu standardele protecţiei în domeniul drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului. 

1.2 Asigurarea asistenţei instituţiilor beneficiare în elaborarea şi implementarea legislaţiei 

secundare pentru a garanta implementarea eficientă a legislaţiei primare ăn domeniul 

justiţiei penale. 

1.3 Asistarea instituţiilor beneficiare (implicate în procesul de investigare şi urmărire penală) 

în monitorizarea implementării cadrului legal, a amendamentelor adoptate în 

conformitate cu Strategia, cât și în stabilirea cadrului instituțional, de organizare și de 

funcționare a instituțiilor respective).  

1.4 Acordarea sprijinului de consolidare a grupurilor de lucru însărcinate cu monitorizarea 

pilonului II privind implementarea SRSJ (în conformitate cu Regulamentului de activitate a 



grupurilor de lucru și a grupului de coordonare a implementării SRSJ), precum și de 

îmbunătățire a capacităților instituțiilor beneficiare de clarificare a rolului și 

competențelor organelor de urmărire penală și organelor de anchetă operativă (prin 

intermediul unor anumite studii, evaluări și activități de monitorizare), prin aplicarea 

standardelor de etică și a conduitei anticorupție la toate nivelurile tuturor instituțiilor din 

sectorul justiției penale. 

1.5 Acordarea asistenței  în activitatea de proiectare, instalare și implementare  (prin 

instruire) a unui sistem informațional integrat de colectare, analiză și schimb de informații 

între principalele părți interesate, care acționează în sectorul justiției penale. 

1.6 Acordarea asistenței  în elaborarea, introducerea și implementarea măsurilor menite să 

asigure funcționalitatea sistemului informațional integrat de colectare, analiză și schimb 

de informații în vederea implementării metodelor moderne de investigare și de urmărire 

penală. 

1.7 Acordarea asistenței  instituțiilor beneficiare (sau instituțiilor nemijlocit legate de acestea) 

în utilizarea sistemului informațional integrat de management, în măsura în care acestea 

furnizează informații pentru evaluarea performanței, inclusiv rezultate generale, cum ar fi 

incidența și cauzele criminalității, accesul echitabil la justiție, precum și transparența și 

responsabilitatea procesului de justiție. 

1.8 Acordarea asistenței instituțiilor beneficiare în crearea și implementarea mecanismelor 

de măsurare a performanței organelor de anchetă și de urmărire penală prin efectuarea 

unor studii a părților litigante. 

1.9 Consolidarea capacităților instituționale a Consiliului Superior al Procurorilor, prin 

efectuarea cursurilor de instruire pentru membrii Consiliului și a personalului, 

îmbunătățirea abilităților operaționale și a transparenței și dezvoltarea capacităților de 

elaborare a legislației secundare. 

1.10 Acordarea suportului în consolidarea capacităților instituționale ale organelor de anchetă 

și de urmărire penală (prin optimizarea hărții de amplasare a organelor procuraturii), și în 

crearea și consolidarea capacităților procuraturii de inspectare. 

1.11 Acordarea suportului de revizuire a mecanismului de finanțare a organelor procuraturii și 



în implementarea acestui mecanism. 

1.12 Acordarea suportului autorităților din Moldova în activitatea acestora de consolidare a 

capacităților și a rolului centrelor de expertiză judiciară și a experților judiciari. 

1.13 Acordarea suportului părților interesate în consolidarea mecanismului de respectare a 

drepturilor victimei. 

Componenta 2: 

2.1 Suport pentru consolidarea capacităților "grupului de acțiune" format din reprezentanţii 

instituțiilor responsabile pentru procesele de cercetare și de urmărire penală. 

2.2 Desfășurarea instruirii personalului implicat în planificare strategică și monitorizare a 

implementării reformei în domeniul de cercetare și urmărire penală. 

2.3 Efectuarea planificării de instruire personalului pe baza evaluării performanțelor 

personalului. 

2.4 Desfășurarea cursurilor de instruire pe baza planurilor de formare elaborate. 

2.5 Acordarea unui sprijin pentru elaborarea manualelor privind cele mai bune practici de 

cercetare și urmărire penală. 

2.6 Efectuarea instruirii procurorilor și ofițerilor de urmărire penală privind cele mai bune 

practici și noi tehnici de cercetare penală. 

2.7 Acordarea unui suport pentru efectuarea studiului privind îmbunătățirea procesului de 

cercetare și de urmărire penală din perspectiva celor mai bune practici internaționale. 

2.8 Suport pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a unui sistem menit să asigure specializarea 

procurorilor și a personalului altor beneficiari; efectuarea instruirii procurorilor și a 

personalului altor instituții beneficiare cu scopul de a facilita specializarea lor. 

2.9 Efectuarea instruirii procurorilor și a ofițerilor de urmărire penală și acordare a asistenței în 

realizarea unui studiu cu privire la metodele și modalitățile de protecție, precum și cu 

privire la diverse probleme din domeniul drepturilor omului și a protecției drepturilor 

victimelor existente la nivel internațional. 

2.10 Sprijin pentru consolidare a structurilor interne de asigurare a integrității prin revizuirea 

codurilor de etică, efectuarea unor cursuri de instruire, precum și oferirea activități de 

monitorizare pentru a asigura toleranță zero în ceea ce privește comportamentul corupt în 



sectorul justiției penale. 

2.11 Desfăşurarea unui studiu și a unor cursuri de instruire privind metodele moderne de 

prevenire și cercetare a infracțiunilor de corupție. 

2.12 Sprijin pentru efectuarea unor studii și elaborarea unor linii directorii și instruiri privind 

metode și tehnici de gestionare a procesului de cercetare penală. 

2.13 Desfăşurarea cursurilor de instruire și acordarea unui sprijin pentru personalul de 

conducere în domeniul de management și a resurselor umane pentru a optimiza structurile 

instituționale și pentru a asigura utilizarea efectivă a instrumentelor în vederea 

îmbunătățirii procesului de cercetare a cazurilor penale. 

2.14 Asistenţă în procesul de dezvoltare a abilităților de gestionare a proiectului, 

monitorizare și planificare strategică. 

Componenta 3: 

3.1 Asistenţa instituțiilor beneficiare în introducerea planificării, proiectării, precum și realizării 

acțiunilor de sensibilizare a reformelor în domeniul cercetării şi urmăririi penale în rândul 

publicului larg, anumitor grupuri de interese, precum și la nivelul instituțiilor din sectorul 

justiției, îmbunătățirii mecanismului existent de comunicare și creșterii gradului de 

conștientizare. 

3.2 Asistenţa instituțiilor beneficiare în elaborarea modalităților de colaborare cu instituțiile 

societății civile în vederea creșterii nivelului de încredere a publicului în activitatea de 

cercetare și urmărire penală a instituției criminale. 

3.3 Asistenţă la organizarea studiilor periodice bazate atît pe nevoile de justiţie ale societăţii şi 

consumatorului în domeniul urmăririi penale, de etică personală şi profesională şi 

integrităţii celor implicaţi în procesul urmării penale, precum și pe influența reformei asupra 

stării de lucruri în Sector. 

3.4 Asistenţa beneficiarilor în dezvoltarea capacităților de comunicare instituțională, inclusiv 

cursuri de instruire pentru purtătorii de cuvânt la prezentarea informației într-o manieră 

accesibilă, clară și convingătoare. 

3.5 Asistenţa beneficiarilor în elaborarea strategiilor și orientărilor privind relațiile publice 

(comunicarea internă și externă). 



3.6 Susţinerea şi promovarea organizării campaniilor de sensibilizare și de publicitate ale 

procesului de reformă și a noilor proceduri puse în aplicare. 

Rezultate principale: 

În curs de realizare 

Echipa: 

Nume Prenume Funcția email 

Dr. Gerassimos 

Fourlanos 

Lider de Echipa (Expert Cheie Nr 1) fourlanos@yahoo.com  

Irinel Cocos Expert Cheie Nr 2 irinel.cocos@gmail.com  

Asen Yanchev Expert Cheie Nr 3 asen.yanchev64@gmail.com 

Sascha Oliver Rusch Expert Cheie Nr 4 saschabeijing@gmail.com  

Daniel Graur Ofițer de proiect Danyel.Graur@gmail.com  

Beneficiari: 

1. Procuratura Generală 

2. Ministerul Afacerilor Interne 

3. Inspectoratul General de Poliție 

4. Serviciul Vamal 

5. Centrul Național Anticorupție 

6. Uniunea Națională a Avocaților 

7. Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat 

Rapoarte: 

 Nu sunt elaborate 

 

Instrument de monitorizare: 

 Nu sunt elaborate  
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