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Lista de abrevieri:
Aparatul central al Ministerului Justiției și autoritățile administrative din subordine:
1. CM – Cabinetul ministrului
2. DGL – Direcția generală legislație
3. DGAG – Direcția generală agent guvernamental
4. DRIIE – Direcția relații internaționale și integrare europeană
5. DCJI – Direcția cooperare juridică internațională
6. DA – Direcția apostilă
7. DPSJ – Direcția profesii și servicii juridice
8. DON – Direcția organizații necomerciale
9. DAMEP – Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor
10. DEFA – Direcția economico-financiară și administrativă
11. DCAI – Direcția control și audit intern
12. SRU – Secția resurse umane
13. SS – Secția secretariat
14. SPICMM – Serviciul protocol, informare și comunicare cu mass-media
15. DIP – Departamentul instituțiilor penitenciare
16. OCP – Oficiul central de probațiune
17. DAJ – Departamentul de administrare judecătorească
18. SSC – Serviciul stare civilă
19. CIJ – Centrul de informații juridice
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20. CAL – Centrul de armonizare a legislației
21. CNEJ – Centrul național de expertize judiciare
22. CÎS – Camera Înregistrării de Stat

Alte instituții:
23. CNAJGS – Consiliul național pentru asistență juridică garantată de stat
24. UA – Uniunea Avocaților
25. UNEJ – Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești
26. CRJM – Centrul de Resurse Juridice din Moldova
27. IRP – Institutul de Reforme Penale
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Aspecte introductive
Planul de acțiuni al Ministerului Justiției pentru anul 2014 a fost elaborat în conformitate cu obiectivele stabilite în documentele de politici cu angajamente în
domeniile de activitate ale ministerului, precum și obiectivele ce reies din activitățile de bază desfășurate.
Structura Planului de acțiuni al Ministerului Justiției pentru anul 2014 este expusă conform Anexei nr.1 la Regulamentul cu privire la evaluarea performanței
colective aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr.94 din 01 februarie 2013.
 PLANUL DE ACȚIUNI AL MINISTERULUI JUSTIȚIEI PENTRU ANUL 2014 ESTE DIVIZAT ÎN IV COMPARTIMENTE:

I. Implementarea prevederilor documentelor de politici și a planurilor guvernamentale (structurat în 18 obiective generale).
II. Desfăşurarea acțiunilor suplimentare cadrului de activitate prevăzut de documentele de politici și planurile guvernamentale de către
subdiviziunile structurale ministerului.
III. Desfăşurarea acțiunilor suplimentare cadrului de activitate prevăzut de documentele de politici și planurile guvernamentale de către
autoritățile administrative din subordinea ministerului.
IV. Monitorizarea Planului de acțiuni.

Monitorizarea Planului de acțiuni al Ministerului Justiției pentru anul 2014 va fi efectuată de către Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor.
Raportul anual va fi întocmit conform Anexei nr.6 la Regulamentul cu privire la evaluarea performanței colective. Raportul anual de activitate al Ministerului
Justiției pentru anul 2014 aprobat, va fi plasat pe pagina web oficială a autorității.
Modificarea Planului de acțiuni al Ministerului Justiției pentru anul 2014 va fi efectuată în cazul delegării sarcinilor/responsabilităților noi ce reies din
prevederile documentelor de politici, prevederilor în afara cadrului de politici și/sau intrării în vigoare a altor acte normative și legislative.
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1. Misiunea Ministerului Justiţiei
Ministerul exercită conducerea, coordonarea şi controlul în domeniile de competenţă, realizează politica statului în domeniul justiţiei şi drepturilor omului,
contribuie la menţinerea stabilităţii şi calităţii cadrului normativ, la armonizarea acestuia cu standardele internaţionale, veghează asupra respectării principiului
supremaţiei legii.

2. În vederea realizării misiunii sale, ministerul exercită următoarele funcţii de bază:
1) elaborarea şi monitorizarea implementării documentelor de politici în domeniul justiţiei şi protecţiei drepturilor omului;
2) creaţia legislativă şi perfecţionarea legislaţiei;
3) crearea, dezvoltarea sistemului de stat al informaţiei juridice, evidenţa şi sistematizarea legislaţiei;
4) coordonarea şi monitorizarea procesului de armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene;
5) stabilirea şi valorificarea relaţiilor internaţionale în domeniile de competenţă şi coordonarea procesului de acordare a asistenţei juridice internaţionale;
6) asigurarea activităţii reprezentantului Guvernului la Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi a reprezentanţilor Guvernului în Parlament şi la Curtea
Constituţională;
7) reglementarea, organizarea, coordonarea sau supravegherea unor profesii şi servicii juridice;
8) asigurarea înregistrării organizaţiilor necomerciale (partide, culte, organizații obștești);
9) promovarea politicii de stat în domeniul punerii în executare a pedepselor penale privative de libertate, măsurii arestului preventiv, sancţiunii arestului
contravenţional, măsurilor de siguranţă aplicate deţinuţilor, precum şi în domeniul probaţiunii;
10) supravegherea activităţii organelor de stare civilă şi a respectării legislaţiei în procesul înregistrării de stat a actelor de stare civilă;
11) exercitarea controlului asupra instanţelor judecătoreşti în privinţa problemelor organizatorice;
12) coordonarea şi monitorizarea înregistrării de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali;
13) coordonarea şi promovarea politicii în domeniul expertizei judiciare.
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3. Conform Anexei nr.2 la Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 339 din 23.12.2013, limitele de cheltuieli stabilite Ministerului Justiției
(aparatului central și autorităților administrative din subordine) pentru anul 2014, sînt prezentate în tabelul de mai jos:

Bugetul Total

Cheltuieli de personal

% - Salarii

% - Cheltuieli de menținere și
operaționale

680 978,9

257 227,4

37,8

62,2

4. Conform statelor de personal, avizate de către Cancelaria de Stat în anul 2013, sînt aprobate 138 de funcții.

La situația din 01 ianuarie 2013, în cadrul aparatului central al Ministerului Justiției, 118 funcții sînt ocupate, vacante sînt 20 de funcții.
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I. Implementarea prevederilor documentelor de politici și a planurilor guvernamentale
Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova Integrarea Europeană: Libertate, Democrație, Bunăstare 2013-2014.
Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul 2014.
Strategia de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016 aprobată prin Legea nr. 231 din 25.11.2011.
Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016 aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr.6 din
16.02.2012.
Strategia Națională de Dezvoltare ,,Moldova 2020”: 7 soluții pentru creșterea economică și reducerea sărăciei aprobată prin Legea nr. 166 din 11.07.2012.
Acord de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Programul de suport al reformei în justiție (PNA 2012) aprobat
prin Hotărîrea de Guvern nr.669 din 02.09.2013.
Planul național de acțiuni în domeniul drepturilor omului pe anii 2011-2014 aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr.90 din 12.05.2011, modificat prin
Hotărîrea Parlamentului nr.327 din 08.03.2013.
Planul individual de acțiuni al Parteneriatului Republica – Moldova – NATO aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr. 746 din 18.08.2010.
Planul de implementare a Planului individual de acțiuni al Parteneriatului Republica Moldova - NATO (IPAP RM-NATO) aprobat prin Hotărîrea de
Guvern nr. 746 din 18.08.2010.
Măsurile suplimentare la Programul național de implementare a Planului de acțiuni Republica Moldova - Uniunea Europeană în domeniul liberalizării
regimului de vize aprobate prin Hotărîrea de Guvern nr.463 din 02.07.2013.
Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017 aprobat prin
Legea nr.130 din 06.06.2013.
Strategia națională anticorupție pe anii 2011-2015 aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.154 din 21.07.2011.
Programul de reformare a serviciilor publice pe anii 2012-2015 aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr. 797 din 26.10.2012.
Programul strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e - Transformare); Planul de acțiuni pe anul 2014 pentru implementarea Programului
aprobate prin Hotărîrea de Guvern nr.1096 din 31.12.2013.
Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a societății civile aprobată prin Legea nr.205 din 28.09.2012.
Strategia națională de dezvoltare a societății informaționale, Moldova digitală; Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei aprobate prin Hotărîrea
de Guvern nr.857 din 31.10.2013.
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Concepția reformării sistemului penitenciar; Planul de măsuri pe anii 2004-2020 pentru realizarea Concepției reformării sistemului penitenciar aprobate
prin Hotărîrea de Guvern nr. 1624 din 31.12.2003.
Strategia națională antidrog pe anii 2011-2018 aprobată prin Hotărîrea de Guvern nr. 1208 din 27.12.2010.
Strategia reformei cadrului de reglementare a activității de întreprinzător pentru anii 2013-2020; Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei
aprobate prin Hotărîrea de Guvern nr.1021 din 16.12.2013.
Strategia în domeniul protecției consumatorilor 2013-2020; Planul de acțiuni pentru perioada 2013-2016 privind implementarea Strategiei aprobate prin
Hotărîrea de Guvern nr. 560 din 24.07.2013.
Planul de acțiuni privind preschimbarea pașapoartelor de tip sovietic aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr.776 din 04.10.2013.
Programul de dezvoltare strategică pe anii 2012-2014 aprobat prin Ordinul Ministerului Justiției nr.254 din 12.06.2013.

DISPOZIȚIE
Planurile de acțiuni anuale elaborate de către subdiviziunile structurale ale Ministerului Justiției obligatoriu
trebuie să conțină acțiuni, subacțiuni, indicatori de produs/rezultate, precum și termenele de realizare conform
Anexei nr.2 la Hotărîrea de Guvern nr.94 din 01.02.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la
evaluarea performanței colective cu indicarea termenilor concreți și responsabililor nominali.
Obiectivele prevăzute în Planurile de acțiuni anuale elaborate de către subdiviziunile structurale ale Ministerului
Justiției trebuie să reiese din Regulamentele de organizare şi funcţionare ale subdiviziunilor şi a altor documente
relevante.
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Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

 Obiectiv general nr.1: Implementarea Planului de acțiuni al Guvernului pentru anul 2014
Obiective specifice:
1. Consolidarea mecanismelor naţionale de promovare şi protejare a drepturilor omului
2. Sporirea transparenței și eficienței sistemului judecătoresc
3. Consolidarea capacităților instituționale și dezvoltarea profesională a reprezentanților profesiilor conexe sistemului justiției (notar, expert
judiciar etc.)
4. Executarea efectivă a hotărîrilor judecătorești
5. Dezvoltarea sistemului penitenciar
6. Promovarea reabilitării şi a incluziunii sociale a foştilor deţinuţi
7. Asigurarea libertății presei, a pluralismului în mass-media și crearea condițiilor optime pentru activitatea instituțiilor de presă
Obiectiv nr.1: Consolidarea mecanismelor naţionale de promovare şi protejare a drepturilor omului
1.1.Ratificarea Convenţiei europene privind supravegherea infractorilor
condamnaţi condiţionat sau liberaţi condiţionat
1.2.Dezvoltarea serviciilor de reabilitare a victimelor infracțiunilor, inclusiv
cele ale infracțiunilor de tortură
(pct. 6.4.6(1),pct.6.4.6(2), Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei
de reformare a Sectorului justiției pentru anii 2011-2016; B 2.1, rubrica 2
Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea
Europeană privind Programul de suport al reformei în justiție (PNA 2012))
1.3.Efectuarea studiului cu privire la evaluarea compatibilității practicii
juridice naționale în raport cu jurisprudența CEDO în materia securității
raporturilor juridice

1. Convenție ratificată

Decembrie

1. Proiect de lege elaborat și remis spre
examinare Guvernului

30 decembrie

DIP
OCP
DGL

1.Studiu efectuat și recomandări formulate

30 martie

DGAG

30 decembrie

DAJ
CIJ

Obiectiv nr.2: Sporirea transparenței și eficienței sistemului judecătoresc
2.1.Crearea unui sistem de e-justiție pentru utilizarea eficientă și funcțională a
sistemului informațional judecătoresc, în vederea excluderii factorului uman

1. Sistem creat și implementat
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Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

din procesul administrativ de gestionare a dosarelor
(pct.1.2.2, Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de reformare a
sectorului justiției pentru anii 2011-2016)

Obiectiv nr.3: Consolidarea capacităților instituționale și dezvoltarea profesională a reprezentanților profesiilor conexe sistemului justiției
(notar, expert judiciar etc.)
3.1.Elaborarea unui nou Regulament cu privire la atestarea şi calificarea
experţilor judiciari
3.2.Elaborarea Regulamentului cu privire la condiţiile de efectuare a stagiului
şi Regulamentului cu privire la concursul pentru suplinirea locurilor vacante de
notar

1.Regulament elaborat şi remis spre aprobare

30 decembrie

1.Regulament elaborat și remis spre aprobare

15 septembrie

4.1.Elaborarea sistemului e-Executor – Registrul unificat al procedurilor de
executare

1. Bază de date creată și implementată

30 decembrie

4.2.Dezvoltarea și menținerea Programului integrat de gestionare a dosarelor și
a sistemelor de înregistrare audio a ședințelor de judecată

1.Sistem funcțional

30 septembrie

Serviciul eTransformare
CIJ
DPSJ
DAJ

1. Proiect elaborat și remis spre aprobare

30 decembrie

DIP

1. Număr de planuri elaborate

30 decembrie

OCP

1. Studiu efectuat și recomandări formulate

30 decembrie

OCP

DGL
CNEJ
DGL
DPSJ

Obiectiv nr. 4: Executarea efectivă a hotărîrilor judecătorești

Obiectiv nr.5: Dezvoltarea sistemului penitenciar
5.1.Elaborarea Concepției de dezvoltare a sistemului penitenciar

Obiectiv nr.6: Promovarea reabilitării şi a incluziunii sociale a foştilor deţinuţi
6.1.Elaborarea planurilor individuale de probațiune pentru condamnații
condiționat
6.2.Efectuarea unui studiu privind oportunitatea monitorizării electronice la
nivel național a subiecților probațiunii

Obiectiv nr.7: Asigurarea libertății presei, a pluralismului în mass-media și crearea condițiilor optime pentru activitatea instituțiilor de presă
7.1.Armonizarea cadrului juridic al Republicii Moldova ce reglementează
activitatea mass-mediei cu normele şi standardele europene
7.2.Accelerarea reformelor în Instituţia publică naţională a audiovizualului

1.Proiect elaborat și remis spre examinare
Guvernului
1. Proiect elaborat și remis spre examinare
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30 decembrie

DGL

15 iulie

DGL

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Compania „Teleradio - Moldova” prin asigurarea unei finanţări suficiente

Guvernului

7.3.Crearea condiţiilor stimulatorii pentru producerea conţinutului audiovizual
autohton în limba de stat
7.4.Asigurarea transparenţei finanţării şi proprietăţii mass-mediei

1. Proiect elaborat și remis spre examinare
Guvernului
1. Proiect elaborat și remis spre examinare
Guvernului
1. Proiect elaborat și remis spre examinare
Guvernului
1.Proiect elaborat și remis spre examinare
Guvernului
2. Mecanism reformat

7.5.Promovarea noilor versiuni ale Legii publicităţii şi Legii presei
7.6.Ajustarea cadrului legal ce reglementează activitatea organizaţiilor
necomerciale la normele internaţionale prin reformarea mecanismului de
înregistrare şi reînregistrare a organizaţiilor necomerciale pentru asigurarea
respectării libertăţii de asociere

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

15 octombrie

DGL

15 aprilie

DGL

15 aprilie

DGL

15 iulie

DGL
DON

 Obiectiv general nr.2: Realizarea Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de reformare a sectorului justiției pentru anii 2011-2016
Obiective specifice:
1. Consolidarea independenței, responsabilității, imparțialității, eficienței și transparenței sistemului judecătoresc
2. Eficientizarea procesului de investigare prejudiciară în vederea garantării respectării drepturilor omului, asigurării securității fiecărei persoane
și diminuării nivelului de criminalitate
3. Ameliorarea cadrului instituțional și a proceselor care asigură accesul efectiv la justiție: asistența juridică efectivă, examinarea cauzelor și
executarea hotărîrilor judecătorești în termene rezonabile, modernizarea statutului unor profesii juridice conexe sistemului justiției
4. Promovarea și implementarea principiului toleranței zero pentru manifestările de corupție în sistemul justiției
5. Implementarea unor măsuri prin intermediul cărora sectorul justiției ar contribui la crearea unui mediu favorabil dezvoltării durabile a
economiei
6. Asigurarea respectării efective a drepturilor omului în practicile și politicile juridice
7. Coordonarea, stabilirea și delimitarea atribuțiilor și a responsabilităților actorilor principali din sectorul justiției, asigurarea dialogului
intersectorial
8. Realizarea acțiunilor din Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de reformare a sectorului justiției pentru anii 2011-2016 cu suportul
partenerilor externi
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Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

Obiectiv nr. 1: Consolidarea independenței, responsabilității, imparțialității, eficienței și transparenței sistemului judecătoresc
1.1.Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 514-XIII din 6 iulie 1995
privind organizarea judecătorească în scopul consolidării capacităților
instituționale ale instanțelor, optimizării numărului de judecători și asigurării
utilizării cît mai eficiente a resurselor disponibile
(pct.1.1.1 (2); acțiunea 2, obiectivul 6, Planul național de acțiuni în domeniul
drepturilor omului pe anii 2011-2014)
1.2. Reamplasarea instanţelor judecătoreşti şi optimizarea numărului de
judecători
(pct.1.1.1(3))

1.3.Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 514-XIII din 6 iulie 1995
privind organizarea judecătorească, precum și a altor proiecte de acte
normative relevante în scopul creării unui mecanism adecvat, consecvent și
durabil de finanțare a sistemului judecătoresc
(pct.1.1.4 (2))
1.4. Elaborarea proiectului de modificare a Constituţiei în partea ce ţine de
termenul iniţial de numire a judecătorilor şi selectarea judecătorilor Curţii
Supreme de Justiţie, precum și în vederea concretizării rolului Consiliului
Superior al Magistraturii în procesul de autoadministrare a sistemului
judecătoresc, componenţei şi competenţelor acestuia
(pct.1.1.6(6); 1.9.9(3)), Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul 2014)
1.5. Elaborarea proiectului de modificare a actelor legislative necesare
implementării modificărilor operate în Constituţie (prevăzute la pct. 1.4 de mai
sus)
(pct.1.1.9(4))
1.6. Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului privind transferul poliţiei
judecătoreşti în subordinea Ministerului Justiţiei

1. Proiect de lege, elaborat şi remis spre
examinare Guvernului

20 decembrie

DGL
DAJ

1. Planul gradual de reamplasare
a instanţelor judecătoreşti elaborat şi
implementat
2. Numărul de instanţe judecătoreşti
reorganizate
3. Numărul de judecători optimizat
1. Proiect de lege, elaborat şi remis spre
examinare Guvernului

30 decembrie

DAJ

30 septembrie

DGL
DAJ

1. Proiect de lege elaborat şi remis spre
examinare Guvernului

30 septembrie

DGL

1.Proiect de lege elaborat şi remis spre
examinare Guvernului

30 decembrie

DGL

1.Proiectul de hotărîre elaborat şi remis spre
examinare Guvernului

30 decembrie

DGL
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Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

(pct.1.1.11(2))
1.7. Efectuarea unui studiu de fezabilitate, luîndu-se în considerare studiile
efectuate anterior în acest domeniu
(pct.1.1.12(1))
1.8. Organizarea concursurilor pentru selectarea instituţiilor de proiectare în
vederea construcţiei/renovării sediilor instanţelor judecătoreşti
(pct.1.1.12(4))
1.9. Elaborarea devizelor de cheltuieli pentru construcţia/renovarea sediilor
instanţelor judecătoreşti
(pct.1.1.12(6))
1.10.Elaborarea proiectului Palatului Justiţiei şi a devizului de cheltuieli al
proiectului
(pct.1.1.12 (8))
1.11.Asigurarea fiecărei instanţe judecătoreşti cu suportul tehnic necesar
aplicării Programului integrat de gestionare a dosarelor
(pct.1.2.2 (5)); Obiectivul 4, Capitolul II, Programul de Dezvoltare Strategică
pe anii 2012-2014)
1.12.Asigurarea instanţelor cu echipamentul necesar înregistrării audio/video a
şedinţelor de judecată
(pct.1.2.2 (6); B1.2, rubrica 2, Acordul de finanțare dintre Guvernul
Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Programul de suport al
reformei justiției, semnat la Bruxelles la 14 iunie 2013)

1.13.Efectuarea unui studiu privind oportunitatea întocmirii procesului-verbal
sau a stenogramei şedinţei de judecată şi corelaţia dintre acestea şi
înregistrările audio/video
(pct.1.2.2(7))

1. Studiu efectuat și recomandări formulate

30 decembrie

DAJ

1.Numărul de concursuri organizate şi
instituţii de proiectare selectate

Iulie - decembrie

DAJ

1. Devize de cheltuieli elaborate

31 decembrie

DAJ

1. Proiectul Palatului Justiţiei şi devizul de
cheltuieli elaborate
2. Construcţia Palatului Justiţiei realizată
1. Numărul de instanţe judecătoreşti care
beneficiază de suport tehnic pentru utilizarea
Programului integrat de gestionare a
dosarelor
1. Echipamentul necesar înregistrării
audio/video a şedinţelor de judecată instalat
2. Numărul şedințelor de judecată
înregistrate audio/video
3. Numărul de controale efectuate la fiecare
instanţă judecătorească şi numărul de
rapoarte întocmite de către inspecţia
judiciară
1.Studiu efectuat şi recomandări formulate
2. După caz, proiect de act normativ
elaborat și remis spre examinare Guvernului

31 decembrie

DAJ

31 decembrie

DAJ

31 decembrie

DAJ

31 august;

DAJ
DGL
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31 decembrie

Acțiuni
1.14.Revizuirea Codului de procedură civilă nr. 225-XV din 30 mai 2003, a
Codului de procedură penală nr. 122-XV din 14 martie 2003 şi a Codului
contravenţional nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 în vederea asigurării
gestionării electronice a dosarelor (întocmirea tuturor actelor procesuale în
format electronic; citarea părţilor şi comunicarea cu părţile prin telefax, poşta
electronică etc.)
(pct.1.2.2(10))
1.15.Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 789-XIII din 26 martie
1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiţie, a Codului de procedură penală
nr. 122-XV din 14 martie 2003 și a Codului de procedură civilă nr. 225-XV
din 30 mai 2003 în partea ce ţine de competenţa Curţii Supreme de Justiţie
(pct.1.2.4(2))
1.16.Implementarea recomandărilor privind optimizarea paginilor web ale
instanțelor judecătorești
(pct.1.2.4 (4);Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul 2014)
1.17.Monitorizarea respectării principiului securităţii raporturilor juridice
(pct.1.2.4(5))
1.18.Elaborarea proiectului de modificare a unor acte legislative, inclusiv a
Legii nr. 152-XVI din 8 iunie 2006 privind Institutul Naţional al Justiţiei, a
Legii nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului și a
Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură
(pct.1.3.1(2))
1.19.Desfăşurarea periodică a sondajelor de opinie în rîndul justiţiabililor
(feedback)
(pct.1.3.6 (2); Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul 2014)

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

1.Proiect de lege elaborat şi remis spre
examinare Guvernului

31 decembrie

DGL
DAJ

1.Proiect de lege elaborat şi remis spre
examinare Guvernului

30 iunie

DGL

1. Paginile web optimizate
2. Crearea portalului unic, după caz

31 decembrie

DAJ

1. Monitorizare efectuată
2. Raport de monitorizare întocmit şi difuzat
1. Proiect de lege, elaborat și remis spre
examinare Guvernului

15 iunie

DGAG

30 iunie

DGL

1. Sondaje de opinii desfăşurate
2. Rezultatele sondajelor sintetizate şi
publicate

31 decembrie

DAJ

Obiectiv nr.2: Eficientizarea procesului de investigare prejudiciară în vederea garantării respectării drepturilor omului, asigurării securității
fiecărei persoane și diminuării nivelului de criminalitate
2.1.Achiziția echipamentului modern necesar pentru cercetări şi investigaţii în
cadrul expertizelor judiciare
(pct.2.3.1(5))

1. Echipament achiziționat
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30 decembrie

CNEJ

Acțiuni
2.2.Elaborarea metodologiilor de efectuare a fiecărui tip de expertiză judiciară
(pct.2.3.1(6))
2.3.Elaborarea unui nou proiect de lege cu privire la expertiza judiciară, care să
reglementeze condiţiile de obţinere a statutului de expert judiciar; condiţiile
pentru recunoaşterea statutului de expert judiciar în Republica Moldova pentru
persoanele care au obţinut acest statut într-un alt stat; criteriile de admitere şi
de examinare a candidaţilor la funcţia de expert judiciar şi proiectului de lege
pentru modificarea altor acte normative
(pct.2.3.3(2))
2.4.Elaborarea unui nou proiect de regulament privind Centrul Naţional de
Expertize Judiciare
(pct.2.3.3(3); Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul 2014)
2.5.Monitorizarea implementării modificărilor ce ţin de liberalizarea politicilor
penale prin utilizarea sancţiunilor şi măsurilor preventive necustodiale pentru
anumite categorii de persoane şi anumite infracţiuni
(pct.2.5.1(4))
2.6.Elaborarea unui studiu privind eficienţa aplicării procedurilor simplificate
(pct.2.5.2(1))

2.7.Elaborarea proiectului de modificare a legislaţiei procesual penale în
vederea instituirii obligativităţii de a aplica proceduri simplificate, inclusiv
deferirea cauzelor de pe rolul instanțelor judecătorești mediatorilor în cazul în
care împăcarea are drept rezultat încetarea urmăririi penale, cu asigurarea
respectării drepturilor victimei
(pct.2.5.2(2))
2.8.Modificarea mecanismului medierii garantate de stat în vederea sporirii
funcţionalităţii acestuia
(pct.2.5.2(3))

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

1. Metodologii elaborate și aprobate

30 decembrie

CNEJ

1. Proiect de lege, elaborat și remis spre
examinare Guvernului

30 iunie

DGL
CNEJ

1. Proiect de regulament, elaborat și remis
spre examinare Guvernului

30 decembrie

DGL
CNEJ

1. Plan de implementare elaborat şi remis
spre aprobare
2. Monitorizare desfăşurată
3. Rapoarte de monitorizare întocmite şi
diseminate
1. Studiu efectuat și recomandări formulate

15 decembrie

DIP

15 noiembrie

1. Proiect de lege, elaborat și remis spre
examinare Guvernului

15 septembrie

DPSJ
Consiliul de
mediere
în conlucrare cu
IRP
DGL
DPSJ

1. Proiect de act normativ, elaborat și remis
spre examinare Guvernului

20 decembrie
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DGL
DPSJ
Consiliul de

Acțiuni

2.9.Elaborarea proiectului de modificare a Codului de procedură penală nr.
122-XV din 14 martie 2003, a Codului penal nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 și
a Legii nr. 105-XVI din 16 mai 2008 cu privire la protecţia martorilor şi altor
participanţi la procesul penal
(pct.2.5.3(2); Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul 2014)
2.10.Examinarea oportunităţii utilizării mijloacelor tehnice moderne, precum
aparate video, audio, telefonice etc., în procesul de audiere a martorilor
(pct.2.5.3(5))

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

1. Proiect de lege, elaborat și remis spre
examinare Guvernului

20 decembrie

mediere
în conlucrare cu
CNAJGS
DGL

1. Studiu efectuat şi recomandări formulate
2. După caz, proiect de lege elaborat şi remis
spre examinare Guvernului

30 decembrie

DAJ

Obiectiv nr.3: Ameliorarea cadrului instituțional și a proceselor care asigură accesul efectiv la justiție: asistența juridică efectivă, examinarea
cauzelor și executarea hotărîrilor judecătorești în termene rezonabile, modernizarea statutului unor profesii juridice conexe sistemului justiției
3.1.Efectuarea unui studiu privind necesităţile de personal în oficiile teritoriale
ale Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat şi ajustarea
schemei de încadrare a personalului în funcţie de rezultatele analizei, în
contextul lărgirii competenţei Consiliului1
(pct.3.1.1(2))
3.2.Elaborarea mecanismului de recuperare a cheltuielilor pentru asistenţa
juridică garantată de stat
(pct.3.1.1(4))
3.3.Elaborarea mecanismului de acces la bazele de date pentru verificarea
veniturilor solicitanţilor de asistenţă juridică garantată de stat
(pct.3.1.1(5); Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul 2014; obiectivul 13,
acțiunea 1 PNADO)
1

1. Analiză efectuată şi recomandări
formulate
2. Schema de încadrare a personalului
ajustată

15 noiembrie

DPSJ
(coordonator)
CNAJGS

1. Proiect de modificare a cadrului normativ
elaborat şi remis Guvernului spre examinare.

30 septembrie

1. Proiect de lege, elaborat și remis spre
examinare Guvernului

20 decembrie

DGL
în conlucrare cu
CNAJGS
DGL
DPSJ
în conlucrare cu
CNAJGS

Acțiunea va fi realizată după implementarea soft-ului de evidență a datelor statistice ce ține de responsabilitatea CNAJGS.

CNAJGS va efectua studiul pe motiv că gestionează sursele financiare alocate în acest scop iar realizarea schemei de încadrare va fi realizată în colaborare cu DPSJ prin acordarea
asistenței metodologice și aprecierii rezultatelor studiului realizat.
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Responsabil
(subdiviziune)

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

3.4.Monitorizarea implementării normelor în domeniul asistenţei juridice
garantate de stat şi, după caz, ajustarea cadrului normativ şi instituţional 2
(pct.3.1.1(6))

1. Monitorizare desfășurată
2. Raport de monitorizare întocmit și difuzat
3. Rapoarte de monitorizare examinate și,
după caz, propuneri de ajustare a cadrului
normativ și instituțional înaintate
1. Numărul de birouri create și dotate
2. Numărul majorat de avocați publici

30 decembrie

DPSJ
(coordonator)
CNAJGS

30 decembrie

1. Proiect de lege, elaborat și remis spre
examinare Guvernului

30 iunie

DPSJ
(coordonator)
CNAJGS
DGL
DPSJ

1. Proiectul de lege cu privire la notariat,
elaborat și remis spre examinare Guvernului

31 mai

DGL
DPSJ

1. Proiectul de lege cu privire la procedura
notarială, elaborat și remis spre examinare
Guvernului
1. Culegeri de modele de acte, elaborate și
distribuite

31 decembrie

DGL
DPSJ

30 decembrie

DPSJ
CNEJ
Consiliul de
mediere
Organele de
autoadministrare
ale profesiilor

3.5.Crearea birourilor de avocați publici în localitățile de reședință a oficiilor
teritoriale ale Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat
(pct.3.1.2(4))
3.6. Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 264-XVI din 11
decembrie 2008 privind autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor
antrenaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, de
organele procuraturii, de organele de urmărire penală, de instanţele
judecătoreşti, de notari, de avocaţi şi de executorii judecătoreşti
(pct.3.2.1(3))
3.7.Elaborarea unei noi legi cu privire la notariat
(pct.3.2.1(4))
3.8. Elaborarea unei noi legi cu privire la procedura notarială

3.9.Elaborarea culegerilor de modele de acte întocmite de executorul
judecătoresc, de avocat, de expertul judiciar, de administratorul autorizat, de
notar, de mediator
(pct.3.2.2(2))

2

Termen de realizare

Monitorizarea implementării normelor în domeniul asistenței juridice garantate de stat potrivit Legii nr.198 din 26.07.2007 cu privire la asistența juridică garantată de stat ține de
competența CNAJGS, inclusiv rapoartele de monitorizare sînt elaborate și aprobate de CNAJGS.
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Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

3.10.Efectuarea unui studiu privind mecanismele de stabilire a tarifelor pentru
serviciile prestate de reprezentanţii fiecărei profesii conexe sistemului justiţiei
(pct.3.2.3(1))

1. Studiu efectuat și recomandări formulate

30 iunie

3.11.Elaborarea proiectelor de acte normative privind mecanismele de stabilire
a tarifelor pentru serviciile prestate de reprezentanţii fiecărei profesii conexe
sistemului justiţiei
(pct.3.2.3(2); Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul 2014)

1.Proiecte de acte normative elaborate şi
remise spre examinare Guvernului

20 decembrie

3.12.Efectuarea unui studiu privind criteriile de accedere în profesie
(pct.3.2.4(1))

1. Studiu efectuat și recomandări formulate

30 iunie
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Responsabil
(subdiviziune)
conexe sistemului
justiției
DPSJ
CNEJ
Consiliul de
mediere
CNAJGS
Organele de
autoadministrare
ale profesiilor
conexe sistemului
justiției
DGL
DPSJ
CNEJ
Consiliul de
mediere
Organele de
autoadministrare
ale profesiilor
conexe sistemului
justiției
DPSJ
CNEJ
Consiliul de
mediere
Organele de
autoadministrare
ale profesiilor
conexe sistemului
justiției

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

3.13.Elaborarea proiectelor de acte normative în vederea stabilirii unor criterii
clare, transparente și bazate pe merit de accedere în profesie
(pct.3.2.4(2))
3.14.Efectuarea unui studiu privind standardele etice prevăzute de codurile
deontologice ale reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei
(pct.3.2.6(1))

1.Proiecte de acte normative elaborate şi
remise spre examinare Guvernului

30 decembrie

DGL
DPSJ

1. Studiu efectuat și recomandări formulate

31 octombrie

3.15.Efectuarea unui studiu referitor la sistemul de asigurare de răspundere
civilă profesională
(pct.3.2.7(1); obiectivul 27, Programul de dezvoltare strategică pe anii 20122014)

1. Studiu efectuat și recomandări formulate

30 iunie

3.16.Elaborarea proiectelor de acte normative noi sau de modificare a actelor
normative existente privind sistemul de asigurare de răspundere civilă
profesională (notari, avocaţi, executori, mediatori)
(pct.3.2.7(2); obiectivul 27, Programul de dezvoltare strategică pe anii 20122014; Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul 2014)
3.17.Efectuarea unui studiu referitor la mecanismele de răspundere disciplinară
pentru fiecare profesie conexă sistemului justiţiei
(pct.3.2.8(1))

1.Proiecte de acte normative elaborate şi
remise spre examinare Guvernului

30 decembrie

DPSJ
CM
CNEJ
Consiliul de
mediere
Organele de
autoadministrare
ale profesiilor
conexe sistemului
justiției
DPSJ
CM
CNEJ
Consiliul de
mediere
Organele de
autoadministrare
ale profesiilor
conexe sistemului
justiției
DGL
DPSJ

1. Studiu efectuat și recomandări formulate

30 iunie
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DPSJ
CNEJ
Consiliul de

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

3.18.Elaborarea proiectelor de modificare a cadrului normativ privind
mecanismele de răspundere disciplinară pentru fiecare profesie conexă
sistemului justiţiei
(pct.3.2.8(2);Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul 2014)

1.Proiecte de acte normative elaborate şi
remise spre examinare Guvernului

30 decembrie

3.19.Efectuarea studiului privitor la regimul fiscal, de asigurare socială și
medicală existent, a reprezentanților profesiilor conexe sectorului justiției
(pct.3.2.9(1))

1. Studiu efectuat și recomandări formulate

30 iunie

3.20.Elaborarea proiectului de modificare a cadrului legislativ în vederea
uniformizării regimului fiscal, de asigurări sociale şi medicale
(pct.3.2.9(2); Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul 2014)
3.21.Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea
înlăturării deficienţelor în domeniul executării hotărîrilor judecătoreşti
(pct.3.3.1(2); B3.1, rubrica 2, acțiunea 2, Acordul de finanțare dintre

1. Proiect de lege, elaborat și remis spre
examinare Guvernului

25 decembrie

1.Proiect de modificare a cadrului normativ,
elaborat și remis spre examinare Guvernului

30 iunie
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Responsabil
(subdiviziune)
mediere
Organele de
autoadministrare
ale profesiilor
conexe sistemului
justiției
DGL
DPSJ
CNEJ
Consiliul de
mediere
Organele de
autoadministrare
ale profesiilor
conexe sistemului
justiției
DPSJ
CNEJ
Consiliul de
mediere
Organele de
autoadministrare
ale profesiilor
conexe sistemului
justiției
DGL
DPSJ
DGL
DPSJ
în conlucrare cu

Acțiuni
Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Programul de
suport al reformei justiției, semnat la Bruxelles la 14 iunie 2013)
3.20.Efectuarea unui studiu privind activitatea Comisiei de licențiere și
Colegiului disciplinar în vederea identificării modalităților de consolidare
instituțională și funcțională a profesiilor conexe sistemului justiției
(pct.3.3.2(1); 3.3.2(2))
3.21.Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea
înlăturării deficienților din sistemul de management al informației și de
comunicare, inclusiv în ceea ce privește accesul la bazele de date
(pct.3.3.3(2))
3.22.Efectuarea unui studiu referitor la eficiența mecanismului existent de
recunoaștere și executare a hotărîrilor emise de instanțele judecătorești străine
(pct.3.3.5(1))

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)
UNEJ

1. Studiu efectuat și recomandări formulate
2. Proiect de modificare a cadrului normativ,
elaborat și remis spre examinare Guvernului

30 decembrie

DPSJ
DGL

1. Proiect de modificare a cadrului normativ,
elaborat și remis spre examinare Guvernului

30 decembrie

1. Analiză efectuată și recomandări
formulate

30 decembrie

DGL
DPSJ
în conlucrare cu
UNEJ
DPSJ

Obiectiv nr.4: Promovarea și implementarea principiului toleranței zero pentru manifestările de corupție în sistemul justiției
4.1.Modificarea cadrului normativ în vederea simplificării modului de
calculare a salariului și reevaluării garanțiilor sociale ale actorilor din sectorul
justiției
(pct.4.1.1(1);Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul 2014)
4.2.Creșterea graduală a salariilor actorilor din sectorul justiției
(pct.4.1.1(2); Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul 2014)
4.3.Analiza şi difuzarea informaţiei cu privire la dinamica cazurilor de
condamnare pentru acte de corupţie în sectorul justiţiei
(pct.4.1.3(5))
4.4.Modificarea cadrului normativ în vederea instituţionalizării şi organizării
activităţii unităţilor responsabile de asigurarea securităţii interne
(pct.4.1.6(1); Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul 2014)
4.5.Elaborarea unor îndrumări detaliate privind aplicarea codurilor de etică
profesională
(pct.4.2.1(2); pct. 4.2.1(1); pct.3.2.6(2); Planul de acțiuni al Guvernului
pentru anul 2014)

1. Proiect de modificare a cadrului normativ,
elaborat și remis spre examinare Guvernului

30 decembrie

DGL

1. Procentul de creștere a salariilor actorilor
din sectorul justiției
1. Analiză efectuată şi recomandări
formulate
2. Informaţie difuzată
1. Proiecte de acte normative, elaborate şi
remise spre examinare Guvernului

Decembrie

DGL

30 decembrie

DIP
DAJ

20 decembrie

1.Îndrumările privind aplicarea codurilor de
etică profesională, elaborate şi distribuite

30 decembrie

DCAI
DGL
DIP
DPSJ
CM
(coordonatori)
CNEJ
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Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)
UNEJ

4.6.Modificarea sau, după caz, elaborarea cadrului normativ necesar pentru
activitatea organelor abilitate cu investigarea abaterilor de la etica profesională
(pct.4.2.3(1))
4.7.Monitorizarea noilor mecanisme de investigare a abaterilor de la etica
profesională
(pct.4.2.3(3))

1. Proiecte de acte normative, elaborate şi
remise spre examinare Guvernului

20 decembrie

DGL

1. Monitorizare desfăşurată
2. Raport de monitorizare întocmit şi difuzat
3. Numărul de proceduri disciplinare iniţiate
şi rezultatele acestora

30 decembrie

4.8.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
(pct.4.2.5(1))
4.9.Încurajarea societăţii civile de a monitoriza activitatea reprezentanților
sectorului justiţiei; participarea societăţii civile la procesul de monitorizare
(pct.4.2.5(2))

1. Proiect de act normativ, elaborat şi remis
spre examinare Guvernului
2. Numărul reprezentanţilor societăţii civile
implicați
1. Numărul acordurilor de colaborare
semnate
2. Monitorizare desfăşurată
3. Rapoarte de monitorizare întocmite şi
difuzate

20 decembrie

DPSJ
CM
CNEJ
Consiliul de
mediere
în conlucrare cu
UA
și UNEJ
DGL
DPSJ
DON
CM
CM
DAMEP

Iulie – decembrie

Obiectiv nr.5: Implementarea unor măsuri prin intermediul cărora sectorul justiției ar contribui la crearea unui mediu favorabil dezvoltării
durabile a economiei
5.1. Elaborarea unor studii privind funcționarea instituției medierii în domenii
specifice (litigii familiale, civile și comerciale, de muncă, de contencios
administrativ, privind protecția consumatorului) și oportunitatea dezvoltării
unui sistem de mediere comunitară și a instituției arbitrajului
(pct.5.1.2(1))
5.2.Elaborarea proiectul de modificare a cadrului normativ privind
funcționarea instituţiei medierii în domenii specifice (litigii familiale, civile şi

1. Studii elaborate și recomandări formulate

15 iunie

Consiliul de mediere

1. Proiect de lege elaborat și remis
Guvernului spre examinare

30 decembrie

DGL
DPSJ
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Acțiuni
comerciale, de muncă, de contencios administrativ, privind protecţia
consumatorului)
(pct.5.1.2(2))
5.3. Realizarea şi difuzarea materialelor promoţionale referitoare la
mecanismele alternative de soluţionare a disputelor (spoturi video, publicaţii,
broşuri, panouri informative, ghiduri, manuale, pliante etc.)
(pct.5.1.3(2); acțiunea 1, obiectivul 12, Planul anual de acțiuni în domeniul
drepturilor omului pe anii 2011-2014; obiectivul 36, Programul de Dezvoltare
Strategică pe anii 2012-2014)
5.4.Modificarea cadrului normativ în vederea reglementării mecanismelor de
recunoaştere şi executare a hotărîrilor arbitrale străine
(pct.5.1.4(2))
5.5.Crearea cadrului instituţional pentru exercitarea profesiei de administrator
autorizat3
(pct.5.2.1(2))

3

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)
Consiliul de
mediere

1.Număr de campanii de informare
desfășurate; categoriile de beneficiari
2.Materiale promoționale elaborate și
difuzate

Ianuarie – decembrie

Consiliul de
mediere
SPICMM

1. Proiect de modificare a cadrului normativ,
elaborat şi remis spre examinare Guvernului

30 iunie

DGL

1. Structuri pentru desfășurarea activității de
administrator autorizat create

DPSJ

5.6.Efectuarea unui studiu privind registrul unic al agenților economici și
organizațiilor necomerciale
(pct.5.3.2(1))

1. Studiu efectuat și recomandări formulate

În termen de 6 luni de la
publicarea legii cu
privire la administratorii
autorizați
30 mai

5.7.Crearea registrului electronic unic al agenţilor economici şi organizaţiilor
necomerciale
(pct.5.3.2(2); obiectivul 13, Programul de Dezvoltare Strategică a
Ministerului Justiției pe anii 2012-2014)

1. Registrul unic creat

Iulie - decembrie

5.8. Modificarea cadrului normativ în vederea extinderii volumului de
informații din registrele electronice de evidență a agenților economici pentru
acces gratuit

1. Proiect de modificare a cadrului normativ,
elaborat și remis spre examinare Guvernului

31 decembrie

Prin Hotărîrea de Guvern nr.69 din 31.01.2014 proiectul legii privind administratorii autorizați a fost remis Parlamentului pentru examinare.

- 25 -

Serviciul e Transformare
DON
CÎS
Serviciul e Transformare
CM
DON
CÎS
DGL
CÎS

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

(pct.5.3.3(1))
5.9.Îmbunătăţirea sistemului electronic de furnizare a informaţiei gratuite, cît
şi a celei contra plată, cu privire la agenţii economici
(pct.5.3.3(2))

1. Sistemul electronic îmbunătăţit

Permanent

Serviciul e Transformare
CM
CÎS

1.Proiect de lege, elaborat şi remis spre
examinare Guvernului

30 decembrie

DGL

1. Programe elaborate și remise spre
aprobare
1. Numărul consilierilor de probaţiune cu
studii în domeniu recrutaţi

Iulie – decembrie

OCP

Permanent

OCP

1. Programe elaborate

Iulie

DIP

1. Programe elaborate și implementate

Decembrie

DIP
OCP

1. Monitorizare desfăşurată
2. Raport de monitorizare întocmit şi
diseminat
1. Analiză efectuată și recomandări
formulate

20 decembrie

OCP
DIP

31 decembrie

DIP

1. Planuri de construcţie /reconstrucţie
elaborate
2.Numărul de sedii construite/ reconstruite

Decembrie

DIP

Obiectiv nr.6: Asigurarea respectării efective a drepturilor omului în practicile și politicile juridice
6.1.Elaborarea proiectului de modificare a Constituţiei în partea ce ține de
componenţa şi criteriile de selectare a judecătorilor Curții Constituţionale
(pct.6.1.1(2);Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul 2014)
6.2.Elaborarea programelor de probaţiune pentru copii
(pct.6.3.3(2); Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul 2014)
6.3.Asigurarea recrutării consilierilor de probaţiune juvenilă cu studii în
domeniul psihologiei şi asistenţei sociale
(pct.6.3.3(3))
6.4.Elaborarea unor programe de pregătire la copiilor pentru eliberarea din
detenție
(pct.6.3.4(5))
6.5.Elaborarea şi implementarea unor programe de învățămînt general şi
vocaţional pentru copiii aflați în detenţie
(pct.6.3.4(6))
6.6.Monitorizarea aplicării prevederilor legislaţiei privind măsurile procesuale
de constrîngere şi măsurile preventive
(pct.6.4.1(5))
6.7.Analiza detaliată a necesităţilor financiare ale instituţiilor penitenciare în
vederea sporirii graduale a resurselor financiare alocate acestor instituții
(pct.6.4.2(1))
6.8.Elaborarea şi implementarea planurilor de construcţie sau reconstrucție a
sediilor instituțiilor de detenţie
(pct.6.4.2(3))
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Responsabil
(subdiviziune)

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

6.9.Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ pentru asigurarea
independenței profesionale a lucrătorilor medicali din locurile de detenție, prin
transferul lor în subordinea Ministerului Sănătății, pentru a conferi valoare
probatorie examenului medical independent în cazurile de pretinse acte de
tortură, pentru eliminarea contradicțiilor în ceea ce privește calificarea
acțiunilor drept acte de tortură și pentru înăsprirea pedepselor pentru actele de
tortură în corelare cu gravitatea acestora
(pct.6.4.5(1))
6.10.Aprobarea concepţiei de dezvoltare a instituţiei probaţiunii care să
contribuie la siguranţa comunităţii prin reabilitarea efectivă în societate a
delincvenţilor
(pct.6.5.1(1))
6.11.Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ cu privire la
probaţiune
(pct.6.5.1(2))
6.12.Monitorizarea implementării cadrului normativ cu privire la probațiune
(pct.6.5.1(3))

1. Proiect de modificare a cadrului normativ,
elaborat

Iulie

DIP

1. Concepţia aprobată

31 martie

OCP

1. Proiect elaborat și remis spre examinare
Guvernului

29 martie

DGL
OCP

1. Monitorizare desfăşurată
2. Rapoarte de monitorizare întocmite şi
distribuite
1. Standardul ocupaţional al consilierului de
probaţiune elaborat
2. Indicatori de performanţă modificaţi

Decembrie

OCP

Decembrie

OCP

Ianuarie – decembrie;

OCP

6.13.Elaborarea standardului ocupaţional al consilierului de probaţiune şi
corelarea indicatorilor de performanţă pentru activitatea de probaţiune cu noul
sistem de indicatori de performanţă pentru sectorul justiţiei
(pct.6.5.1(4))
6.14.Implementarea la nivel naţional a programului de asistenţă psihosocială la 1. Asistenţa la etapa presentenţială,
etapa presentenţială
implementată pe întreg teritoriul țării
(pct.6.5.3(4))
2. Raportul întocmit şi recomandările
formulate
6.15.Elaborarea programelor individualizate de lucru pentru toate categoriile de 1.Programe elaborate
beneficiari ai serviciului de probaţiune
(pct.6.5.3(5))
6.16.Crearea şi implementarea sistemului de evidenţă electronică a 1. Sistem elaborat şi implementat
beneficiarilor serviciului de probațiune (dosar electronic personal)
2. Echipamentul necesar procurat
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Termen de realizare

30 decembrie
Decembrie

OCP

Ianuarie – decembrie

OCP

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

(pct.6.5.3(7); Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul 2014)
6.17.Instruirea personalului organelor de probațiune privind utilizarea
programelor de corecţie a comportamentului
(pct.6.5.3(8))
6.18.Aprobarea strategiei de comunicare cu publicul și cu partenerii serviciului
de probațiune
(pct.6.5.4(1))
6.19.Elaborarea şi distribuirea materialelor informative destinate publicului
larg (broşuri, postere) referitoare la rolul probaţiunii în asigurarea securităţii
comunitare
(pct.6.5.4(2))
6.20.Implicarea mass-mediei în promovarea bunelor practici în activitatea de
probaţiune şi a rolului comunităţii şi al serviciilor comunitare în realizarea
acestor practici (istorii de succes)
(pct.6.5.4(3))
6.21.Revizuirea şi perfecţionarea procedurii de soluționare a plîngerilor
referitoare la activitatea serviciilor de probaţiune şi a sistemului penitenciar
(pct.6.5.5(2))
6.22.Elaborarea proiectelor de modificare a cadrului normativ în vederea
revizuirii politicii de angajare şi a sistemului de recrutare a personalului
instituţiilor penitenciare și în vederea demilitarizării sistemului penitenciar
(pct.6.5.6(2))
6.23.Crearea structurilor responsabile de respectarea eticii profesionale şi de
soluționarea plîngerilor cu privire la comportamentul consilierilor de
probaţiune şi al angajaţilor sistemului penitenciar
(pct.6.5.7(2))
6.24.Promovarea standardelor etice în serviciile de probaţiune şi în sistemul
penitenciar
(pct.6.5.7(3))

1. Numărul de cursuri desfăşurate
2. Numărul de persoane instruite

Ianuarie – decembrie

OCP

1. Strategie aprobată

31 martie

OCP

1. Numărul de materiale informaționale
elaborate și difuzate

Permanent

OCP

1. Numărul de articole publicate

Permanent

OCP
SPICMM

1. Proiect de act normativ, elaborat şi remis
spre examinare Guvernului
2. Numărul de plîngeri soluționate
1.Proiecte de modificare a cadrului
normativ, elaborate şi remise spre
examinare Guvernului

31 decembrie

DGL
DIP
OCP
DGL
DIP

1.Structuri create

15 iulie

OCP
DIP

1. Coduri etice publicate
2. Numărul de instruiri realizate

Decembrie

OCP
DIP
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15 octombrie

Acțiuni
6.25.Efectuarea unui studiu comparativ privind planificarea individuală a
executării pedepsei
(pct.6.5.8(1))
6.26.Crearea şi aplicarea mecanismului de monitorizare a activităţilor
educative, ocupaţionale şi a altor activităţi sociale oferite deținuților
(pct.6.5.9(2))

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

1.Studiu efectuat şi recomandări formulate

Decembrie

OCP
DIP

1. Mecanism de monitorizare creat şi aplicat
2.Monitorizare desfăşurată
3. Rapoarte de monitorizare întocmite şi
diseminate

Decembrie

DIP

Obiectiv nr.7: Coordonarea, stabilirea și delimitarea atribuțiilor și a responsabilităților actorilor principali din sectorul justiției, asigurarea
dialogului intersectorial
7.1.Implementarea sistemului de evaluare a performanţelor personalului
Ministerului Justiţiei şi, în baza acestuia, crearea unui sistem de motivare
(pct.7.1.3 (4))

1. Sistem de evaluare a performanţelor
implementat
2. Sistem de motivare a personalului, aplicat
3. Linie bugetară pentru cheltuielile de
motivare a personalului stabilită

7.2.Planificarea instruirii personalului Ministerului Justiției în baza evaluării
performanţelor acestuia
(pct.7.1.3 (5))
7.3.Organizarea cursurilor de instruire a personalului Ministerului Justiției în
baza planurilor de instruire elaborate
(pct.7.1.3 (6))
7.4.Asigurarea unor condiţii adecvate de lucru personalului Ministerului
Justiției pentru a eficientiza activitatea acestuia
(pct.7.1.3 (7))
7.5. Elaborarea și implementarea modificărilor structurale și funcționale ale
instituțiilor implicate în reforma sectorului justiției în vederea participării

1. Sistemul de planificare a instruirii
personalului stabilit
2. Planuri de instruire a personalului
elaborate
1. Numărul de cursuri organizate
2. Numărul de personal instruit

1. Tehnică computerizată procurată şi
instalată
2. Numărul încăperilor de lucru renovate şi
dotate tehnic
1. Modificările structurale și funcționale
elaborate
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15 decembrie 15 februarie;
15 februarie – 31
decembrie;
Conform termenului
stabilit de Ministerul
Finanțelor
29 martie

SRU
DEFA

Ianuarie – decembrie

SRU
Autoritățile
administrative din
subordine
SRU
Autoritățile
administrative din
subordine
DEFA

Decembrie

CM

Ianuarie – decembrie

Acțiuni
active a acestora la procesul de reformă
(pct.7.1.4(2))
7.6.Conceperea şi realizarea unui sistem informaţional integrat de colectare,
analiză şi schimb de informaţii privind implementarea reformei
(pct.7.1.6 (1))
7.7.Instruirea personalului care va utiliza sistemul informaţional integrat de
colectare, analiză şi schimb de informaţii privind implementarea reformei
(pct.7.1.6(2))
7.8.Realizarea unui manual privind elaborarea actelor normative
(pct.7.2.2(4))
7.9.Optimizarea bazei de date a actelor normative
(pct.7.2.3 (2); pct.7.2.3(1); obiectivul 1, Capitolul IX, Programul de dezvoltare
strategică pe anii 2012-2014)
7.10.Crearea bazei de date on-line privind procesul de elaborare a actelor
normative (de la stadiul de proiect pînă la cel de act publicat)
(pct.7.2.3 (3))
7.11.Operarea modificărilor în Hotărîrea Guvernului nr.190 din 12 februarie
2007 ,,Privind Centrul de armonizare a legislației” și în Hotărîrea Guvernului
nr.1345 din 24 noiembrie 2006 ,,Cu privire la armonizarea legislației
Republicii Moldova cu legislația comunitară”
(pct.7.2.4.(2))
7.12.Instruirea personalului implicat în procesul de armonizare a legislaţiei
naționale cu legislaţia Uniunii Europene
(pct.7.2.4 (4))

7.13.Elaborarea periodică a listelor de priorităţi care necesită asistenţă externă
(pct.7.3.1 (2))
7.14.Organizarea reuniunilor periodice dintre reprezentanţii sectorului

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

1. Sistem informațional conceput și realizat

31 decembrie

1.Numărul de cursuri de instruire organizate
2.Numărul de persoane instruite

Ianuarie - decembrie

1. Grup de lucru creat
2. Manualul privind elaborarea actelor
normative realizat și aprobat
1. Baza de date actualizată cu motor de
căutare funcţional

31 decembrie

DGL
CM

Ianuarie – decembrie

CIJ
DGL

1.Bază de date creată şi funcţională
2. Numărul personalului implicat în procesul
de elaborare a actelor normative instruit
1.Proiect de modificare a cadrului normativ,
elaborat și remis spre examinare Guvernului

Ianuarie – decembrie

CIJ
DGL

31 august

CAL
DGL

1. Nivelul de cunoştinţe în domeniu şi
necesităţile de instruire evaluate
2. Curricula şi planul de instruire elaborate
3. Numărul de cursuri desfăşurate
4. Numărul personalului instruit
1. Liste de priorități elaborate

Ianuarie – decembrie

CAL
SRU

Ianuarie – decembrie

CM

1. Numărul de reuniuni periodice desfășurate

Ianuarie – decembrie

CM
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Serviciul e Transformare
CIJ
CM
CIJ

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

neguvernamental şi reprezentanții sectorului justiţiei
(pct.7.3.2 (2))

Responsabil
(subdiviziune)
SPICMM

 Obiectiv nr.8: Realizarea acțiunilor din Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de reformare a sectorului justiției pentru anii 20112016 cu suportul partenerilor externi
8.1.Efectuarea unui studiu al legislației în vigoare care reglementează
cuantumul și modul de calculare a cheltuielilor de judecată, precum și al
practicilor de aplicare a acestora
(pct.1.1.2 (1))
8.2.Monitorizarea implementării prevederilor privind transparenţa activităţii
Consiliului Superior al Magistraturii şi a instituţiilor subordonate
(pct.1.2.1 (3))

8.3.Monitorizarea implementării modificărilor legislative privind exercitarea
căilor de atac
(pct.1.2.5 (2))
8.4.Monitorizarea implementării reformei Institutului Naţional al Justiţiei
(pct.1.3.1(6))
8.5.Monitorizarea implementării modificărilor în cadrul normativ privind
revizuirea competenţelor procuraturii
(pct.2.2.4 (2))
8.6.Monitorizarea implementării modificărilor cadrului normativ în partea ce
ţine de demilitarizarea instituţiei procuraturii
(pct.2.2.8 (3))
8.7.Analiza implementării noului sistem informaţional şi elaborarea
propunerilor de perfecţionare a acestuia
(pct.2.4.1(4))
8.8.Monitorizarea implementării Legii nr. 87 din 21 aprilie 2011 privind

1. Studiu efectuat și recomandări formulate

15 iulie

CM
(coordonator)
DGL

1. Mecanism de monitorizare instituit cu
suportul organizaţiilor neguvernamentale
2. Monitorizare desfăşurată
3. Rapoarte de monitorizare întocmite şi
publicate pe pagina web a Consiliului
Superior al Magistraturii
1. Monitorizare efectuată
2. Rapoarte de monitorizare întocmite

Decembrie

DAMEP
CM
(coordonatori)

Decembrie

1.Monitorizare efectuată
2. Raport de monitorizare întocmit şi difuzat

30 decembrie

1. Monitorizare desfăşurată
2. Raport de monitorizare întocmit şi
distribuit
1. Monitorizare desfăşurată
2. Raport de monitorizare întocmit şi
diseminat
1.Monitorizare desfăşurată
2. Raport de monitorizare întocmit şi difuzat

Decembrie

1. Monitorizare desfăşurată

Decembrie

DAMEP
CM
(coordonatori)
DAMEP
CM
(coordonatori)
DAMEP
CM
(coordonatori)
DAMEP
CM
(coordonatori)
DAMEP
CM
(coordonatori)
DPSJ
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Decembrie

Decembrie

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la
judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen
rezonabil a hotărîrii judecătoreşti
(pct.3.3.4(2))
8.9.Monitorizarea aplicării prevederilor legale privind măsurile preventive și
alte măsuri procesuale de constrîngere
(pct.6.4.1(5))
8.10.Monitorizarea implementării prevederilor privind testul de integritate
(pct.4.1.4(6))

2. Raport de monitorizare întocmit şi
diseminat

1.Monitorizare desfășurată
2.Raport de monitorizare întocmit și
diseminat
1. Monitorizare desfăşurată
2. Raport de monitorizare întocmit şi difuzat

Decembrie

8.11.Instruirea personalului instituţiilor implicate în reforma sectorului justiţiei
pentru asigurarea participării active a acestuia la implementarea reformei
(pct.7.1.4 (3))
8.12.Organizarea reuniunilor periodice comune ale reprezentanților instituțiilor
din sectorul justiției privind planificarea strategică și monitorizarea reformei
(pct.7.1.5 (2))

1. Numărul de cursuri de instruire
desfăşurate
2. Numărul de persoane instruite
1. Numărul de reuniuni comune organizate

Ianuarie – decembrie

8.13.Instruirea personalului responsabil de planificarea strategică și
monitorizarea reformei din cadrul instituțiilor din sectorul justiției
(pct.7.1.5 (3); obiectivul 10, Programul de Dezvoltare Strategică pe anii 20122014)

1. Numărul de cursuri organizate
2. Numărul de persoane instruite

Ianuarie – decembrie

Responsabil
(subdiviziune)
DAJ
DGAG

Decembrie

Ianuarie – decembrie

DAMEP
CM
(coordonatori)
DAMEP
CM
(coordonatori)
DAMEP
CM
(coordonatori)
DAMEP
CM
(coordonatori)
DAMEP
CM
(coordonatori)

 Obiectiv general nr.3: Implementarea Strategiei naționale de dezvoltare: ,,Moldova 2020”
Obiective specifice:
1. Ponderea cauzelor judiciare examinate cu întîrziere
2. Ponderea instanţelor judecătoreşti care respectă normele de transparenţă decizională (publică hotărîrile judiciare şi înregistrează în regim
audio-video şedinţele de judecată)
3. Ponderea litigiilor soluţionate pe cale alternativă (extrajudiciară)
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Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

Obiectiv nr.1: Ponderea cauzelor judiciare examinate cu întîrziere
1.1.Monitorizarea cauzelor judiciare examinate cu întîrziere

1. Raport elaborat

31 decembrie

DAJ

Obiectiv nr.2: Ponderea instanţelor judecătoreşti care respectă normele de transparenţă decizională (publică hotărîrile judiciare şi înregistrează
în regim audio-video şedinţele de judecată)
1.2. Monitorizarea procesului de publicare a hotărîrilor judecătorești

1. Raport elaborat

31 decembrie

DAJ

31 decembrie

Consiliul de
Mediere
DPSJ

Obiectiv nr.3: Ponderea litigiilor soluţionate pe cale alternativă (extrajudiciară)
3.1.Elaborarea raportului statistic privind soluționarea cauzelor civile și penale
pe cale alternativă

1. Raport elaborat

 Obiectiv general nr.4: Implementarea recomandărilor Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană

privind Programul de suport al reformei în justiție (PNA 2012)
Obiective specifice:
1. Dezvoltarea cadrului instituțional pentru gestionarea, coordonarea, monitorizarea și mecanismul de consultare a reformei sectorului
2. Executarea hotărîrilor judecătorești
3. Eficientizarea sistemului de justiție pentru minori
4. Întreprinderea măsurilor suplimentare pentru a îmbunătăți protecția drepturilor omului în Republica Moldova
Obiectiv nr.1: Dezvoltarea cadrului instituțional pentru gestionarea, coordonarea, monitorizarea și mecanismul de consultare a reformei
sectorului
1.1. Asigurarea funcționalității Grupului de coordonare a implementării
Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016 și a Planului
de acțiuni
(1.1.1(1), A1, rubrica 2; obiectivul 8, Programul de Dezvoltare Strategică a
Ministerului Justiției pe anii 2012-2014)
1.2.Organizarea ședințelor Consiliului Național pentru reforma organelor de
ocrotire a normelor de drept (CNROOND)

1. Numărul ședințelor organizate

Ianuarie – decembrie

1. Numărul ședințelor organizate
2. Numărul proceselor verbale (CNROOND)

Ianuarie – decembrie
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CM
în conlucrare cu
secretariatul
grupurilor de lucru
pentru
coordonarea și
monitorizarea

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

(1.1.1(1), A1, rubrica 3)

întocmite

1.3.Elaborarea planurilor anuale de activitate pentru fiecare grup de lucru
pentru anul 2014
(1.1.1(4), A1, rubrica 2, 4)
1.4. Stabilirea și susținerea mecanismului de consultare și cooperare cu actorii
și donatorii externi
(1.1.1(3), A1, rubrica 2; 1.1.1(2), A1, rubrica 5; obiectivul 12, Programul de
Dezvoltare Strategică a Ministerului Justiției pe anii 2012-2014)
1.5.Elaborarea Planului de comunicare publică pentru diseminarea rezultatelor
implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016
(1.3(1), A1.3, rubrica 2; obiectivul 31, Programul de Dezvoltare Strategică pe
anii 2012-2014)

1. Planurile anuale de activitate elaborate și
adoptate de către grupurile de lucru

15 martie

1. Numărul ședințelor de coordonare a
donatorilor organizate

Iulie – decembrie

1. Plan elaborat și remis spre aprobare
2. Numărul de campanii de informare
desfășurate
3. Numărul de informații difuzate publicului
4. Numărul de evenimente publice
1.Pagina web funcțională și actualizată

30 martie

SPICMM
CM

Ianuarie - decembrie

DAMEP
CIJ

1. Amendamente elaborate

Octombrie

DGL
DGAG

1.Amendamente elaborate

15 decembrie

DGL
DGAG

1.6. Elaborarea și actualizarea periodică a paginii web a Strategiei de reformă a
sectorului justiției prin publicarea rapoartelor de implementare, proceselorverbale ale reuniunilor grupurilor de lucru, proiectelor legislative și a altor
documente relevante
(A1.3, rubrica 3)
1.7. Excluderea din Codul de procedură penală a clauzei care se referă la
obligația înregistrării audio a ședințelor de judecată și introducerea obligației
judecătorului de a informa părțile în proces cu privire la dreptul acestora de a
avea parte de înregistrarea audio
(B1.1, rubrica 2, acțiunea 2)
1.8. Modificarea Codului de procedură penală și alte acte relevante în vederea
asigurării eficienței cercetării și urmăririi penale și conformarea legislației
penale cu standardele drepturilor omului, inclusiv:
- determinarea rolurilor și competențelor clare pentru autoritățile de cercetare
și urmărire penală;
- prezentarea informațiilor dezincriminatoare de către procuror;
- asigurarea măsurilor adecvate de protecție a drepturilor omului pentru
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SRSJ 2011-2016

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

subiecții tehnicilor de investigație (prin notificarea persoanei privind utilizarea
măsurilor speciale de anchetă și posibilitățile de a apela la judecătorul de
instrucție);
- consacrarea dreptului la un proces echitabil (inclusiv obligația de
imparțialitate a judecătorilor și procurorilor) în conformitate cu prevederile art.
6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților
fundamentale
(B2.1, rubrica 2, acțiunea 1; Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul
2014; Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de reformare a
sectorului justiției pentru anii 2011-2016)

Obiectiv nr.2: Executarea hotărîrilor judecătorești
2.1. Elaborarea modificărilor la cadrului de reglementare pentru probațiune
pentru a asigura gestionarea prin intermediul planurilor individuale
(B3.1, rubrica 2, acțiunea 1)
2.2. Modificarea legislației primare și secundare în vederea eliminării
deficienților privind executarea hotărîrilor judiciare, inclusiv a hotărîrilor
CEDO
(B3.1, rubrica 3, acțiunea 1)
2.3. Dezvoltarea unui sistem standardizat pentru evidența și înregistrarea
reținerii, arestului și detenției
(B3.2, acțiunea 1; pct.6.4.4, Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei
de reformare a sectorului justiției pe anii 2011-2016)
2.4. Crearea Bazei de date electronice și un sistem de management al
informației pentru probațiune
(B3.2, acțiunea 3; Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul 2014)

1. Modificările elaborate

30 decembrie

OCP

1. Amendamente elaborate

30 decembrie

DPSJ
DGAG

1.Sistemul de evidență și înregistrare a
reținerii, arestului și detenției elaborat și
prezentat spre aprobare autorităților
competente
1. Documentația referitoare la Sistemul de
Management al Informației (concepte,
termeni de referință etc.)

30 decembrie

DIP
Serviciul eTransformare

30 decembrie

OCP
Serviciul eTransformare

30 decembrie

DGL
OCP
DIP

Obiectiv nr.3: Eficientizarea sistemului de justiție pentru minori
3.1.Elaborarea modificărilor la cadrul normativ pentru consolidarea sistemului
de justiție juvenilă (inclusiv consolidarea instituției de protecție a copiilor
victime sau martori în procedurile penale și a sistemului de colectare și analiză

1. Amendamente elaborate
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Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Responsabil
(subdiviziune)

Termen de realizare

a datelor privind copii în contact cu sistemul de justiție)
(B4.1, rubrica 3, acțiunea , acțiunea 2)

DAJ

Obiectiv nr. 4: Întreprinderea măsurilor suplimentare pentru a îmbunătăți protecția drepturilor omului în Republica Moldova
4.1.Identificarea deficiențelor și lacunelor existente în Codul de procedură
penală din Republica Moldova (incompatibile cu dispozițiile art. 5 din
Convenție și jurisprudența CEDO și elaborarea modificărilor la Codul de
procedură penală)
(1.2(1), C1.2, rubrica 3; Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul 2014)

1. Recomandări formulate și prezentate
părților interesate relevante
2. Modificări elaborate

30 decembrie

DGAG

 Obiectiv general nr.5: Implementarea Planului național de acțiuni în domeniul drepturilor omului pe anii 2011-2014

Obiective specifice:
1. Asigurarea accesului la informaţie, a libertăţii de exprimare, a libertăţii întrunirilor şi a libertăţii de asociere
2. Consolidarea justiţiei şi a instituţiilor pentru protecţia drepturilor omului
3. Asigurarea dreptului la viaţă şi a dreptului la integritate fizică şi psihică
4. Prevenirea și combaterea torturii și altor pedepse ori tratamente crude, inumane sau degradante
Obiectivul nr. 1: Asigurarea accesului la informaţie, a libertăţii de exprimare, a libertăţii întrunirilor şi a libertăţii de asociere
1.1.Iniţierea procedurii de completare a Constituţiei cu dispoziţii privind
asigurarea libertăţii de asociere
(acțiunea 5, obiectivul 3)
1.2.Informarea publicului (prin afişarea informaţiei pe panouri informative, pe
paginile web ale autorităţilor publice etc.) despre modul de depunere şi
examinare a petiţiilor, contestarea acţiunilor şi deciziilor autorităţilor publice
sau ale persoanelor competente, precum şi despre programul de audienţe cu
cetăţenii
(acțiunea 4, obiectivul 4)
1.3.Asigurarea unui control intern eficient pentru a verifica respectarea
legislaţiei la primirea, evidenţa, examinarea şi soluţionarea petiţiilor

1. Proiect de lege elaborat și remis spre
adoptare

30 decembrie

DGL

1. Numărul de informaţii plasate
2. Numărul persoanelor audiate
3. Numărul petiţiilor depuse prin poștă
4. Numărul petiţiilor depuse on-line

Permanent

CM
SRU
SPICMM
SS

1. Numărul de încălcări la primirea,
evidenţa, examinarea și soluţionarea

Permanent

Subdiviziunile
structurale
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Acțiuni
(acțiunea 5, obiectivul 4)

1.4.Elaborarea listelor informaţiilor de interes public ce urmează a fi plasate
obligatoriu pe paginile web ale acestora
(acțiunea 6, obiectivul 4)

Indicatori de produs/rezultat
petiţiilor, procentul de adresări repetate ale
petiţiilor
2. Numărul sancţiunilor aplicate
1. Catalogul datelor deschise elaborat și
publicat pe pagina web

Termen de realizare

Aprilie

Responsabil
(subdiviziune)
Autoritățile
administrative din
subordine
Serviciul eTransformare
CIJ

Obiectiv nr.2: Consolidarea justiţiei şi a instituţiilor pentru protecţia drepturilor omului
2.1.Ajustarea legislaţiei prin prisma hotărîrilor CEDO în cauze privind
Republica Moldova sau alte state
(acțiunea 1, obiectivul 8)
2.2.Examinarea legislaţiei, a practicilor altor state şi a jurisprudenţei CEDO în
vederea identificării unor reglementări similare în materie de antecedente
penale şi determinarea efectului acestora asupra statutului persoanei
(acțiunea 2, obiectivul 8)
2.3.Modificarea Codului Civil şi legislaţiei relevante pentru excluderea tutelei
plenare şi introducerea instituţiei pentru asigurare a suportului în luarea
deciziilor
(acțiunea 4, obiectivul 9)
2.4.Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ privind
procedurile de lucru şi de soluţionare a cauzelor copiilor aflați în conflict cu
legea sub vîrsta răspunderii penale, conform standardelor europene şi
internaţionale privind protecţia drepturilor copilului
(acțiunea 1, obiectivul 10)
2.5.Asigurarea implementării prevederilor legale ce obligă organul de urmărire
penală şi instanţa de judecată să solicite organului de probaţiune întocmirea
referatului presentenţial de evaluare psihosocială a personalităţii bănuitului,
învinuitului sau a inculpatului minor
(acțiunea 3, obiectivul 10)
2.6.Organizarea activităţilor de instruire continuă a consilierilor de probaţiune
prin desfăşurarea unor seminare mixte cu accent pe standardele şi procedurile

1. Revizuirea cadrului legislativ

Permanent

DGL
DGAG

1. Cadrul legislativ revizuit

30 decembrie

DGL

1. Proiect elaborat și remis spre examinare
Guvernului

20 decembrie

DGL

1. Proiect de modificare a cadrului normativ
elaborat și remis spre examinare Guvernului
2. Număr de cazuri în care sînt implicaţi
copii sub vîrsta răspunderii penale; număr de
amendamente elaborate
1.Număr de referate presentenţiale solicitate;
număr de referate presentenţiale întocmite şi
prezentate

30 decembrie

DGL
OCP

Permanent

OCP

1.Număr de seminare
de instruire realizate; număr de persoane

Anual

OCP
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Acțiuni
justiţiei pentru minori, abilităţile şi cunoştinţele specifice pentru lucrul cu
minorii
(acțiunea 5, obiectivul 3)
2.7.Elaborarea programelor comunitare de reintegrare socială
(acțiunea 1, obiectivul 11)
2.8.Monitorizarea implementării măsurilor alternative la detenţie şi a
respectării drepturilor persoanelor cărora li s-au aplicat astfel de măsuri
(acțiunea 2, obiectivul 11)

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

instruite raportat la numărul total

1. Număr şi categorii de programe elaborate
şi implementate; număr de beneficiari
1.Rapoarte de monitorizare întocmite;
număr de încălcări depistate; practici
modificate în funcţie de recomandări

15 decembrie

OCP

Decembrie

OCP

1.Raport de evaluare efectuat; număr de
puncte medicale reutilate; număr de cadre
medicale calificate raportat la numărul total
necesar; număr de petiţii din partea
deţinuţilor
1.Studiu efectuat şi, după caz, amendamente
la legislaţie prezentate

Decembrie

DIP

30 decembrie

DIP

1. Condiții create

30 decembrie

DIP

1. Numărul de programe implementate
pentru diferite categorii de condamnaţi
2. Numărul de condamnaţi implicaţi în
aceste programe
1. Numărul de condamnaţi antrenaţi în
procesul de învăţămînt

Decembrie

DIP

Decembrie

DIP

Obiectiv nr.3: Asigurarea dreptului la viaţă şi a dreptului la integritate fizică şi psihică
3.1.Perfecţionarea condiţiilor de acordare deţinuţilor a asistenţei medicale
(acțiunea 3, obiectivul 19)

3.2.Examinarea oportunităţii de eliminare a regimurilor de deţinere distincte în
cadrul unui tip de penitenciar, stabilind drepturi, obligaţii şi interdicţii pentru
deţinuţi în funcţie de comportamentul acestora şi de respectarea regimului de
executare a pedepsei
(acțiunea 1, obiectivul 20)
3.3.Crearea condiţiilor de executare a arestului contravenţional în instituţiile de
detenţie subordonate Ministerului Justiţiei
(acțiunea 2, obiectivul 20)
3.4.Dezvoltarea continuă a programelor socio-educative şi psihocorecţionale în
penitenciare
(acțiunea 1, obiectivul 22)
3.5.Asigurarea dreptului de acces la studii/educaţie pentru persoanele/minorii
aflaţi în instituţiile de detenţie
(acțiunea 2, obiectivul 22)
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Acțiuni
3.6.Promovarea respectării drepturilor deţinuţilor prin colaborarea cu ONGurile, confesiunile religioase şi organizaţiile de binefacere
(acțiunea 1, obiectivul 23)

Indicatori de produs/rezultat
1. Numărul parteneriatelor
2. Numărul penitenciarilor care au acorduri
de colaborare
3. Numărul ONG-urilor

Termen de realizare
Permanent

Responsabil
(subdiviziune)
DIP

Obiectiv nr.4: Prevenirea și combaterea torturii și altor pedepse ori tratamente crude, inumane sau degradante
4.1.Desfăşurarea campaniilor de informare a lucrătorilor instituţiilor în a căror
custodie se află persoane private de libertate privind competenţele, atribuţiile şi
drepturile membrilor consiliului consultativ în calitate de mecanism naţional
de prevenire a torturii
(acțiunea 3, obiectivul 29)

1. Numărul campaniilor de informare
desfăşurate
2. Numărul persoanelor informate şi
instituţiile în care acestea activează

Ianuarie – decembrie

DIP

 Obiectiv general nr.6: Întreprinderea măsurilor privind realizarea Planului de implementare a Planului individual de acțiuni al Parteneriatului

Republica Moldova – NATO (IPAP RM-NATO)
Obiectiv nr.1: Asigurarea conformităţii cu standardele internaţionale recunoscute a legislaţiei şi practicii în domeniul drepturilor omului
1.1.Adaptarea, după necesitate, a legislaţiei şi practicilor pentru asigurarea
conformităţii sistemului judiciar al Moldovei cu standardele CEDO
( Capitolul 1.3)
1.2.Realizarea programelor educaţionale pentru a asigura conştientizarea de
către funcţionarii publici a importanţei respectării drepturilor omului
(Capitolul 1.3; acțiunea 1, obiectivul 83, Planul național de acțiuni în
domeniul drepturilor omului pe anii 2011-2014)

1. Numărul de propuneri elaborate și
înaintate în vederea completării și
modificării legislației
1. Numărul programelor educaționale
realizate

Permanent

DGAG
DGL

Ianuarie - decembrie

SRU
Autoritățile
administrative din
subordine

Obiectiv general nr.7: Realizarea măsurilor suplimentare la Programul național de implementare a Planului de acțiuni Republica Moldova –
Uniunea Europeană în domeniul liberalizării regimului de vize
Obiective specifice:
1. Creşterea gradului de profesionalism şi responsabilitate a funcţionarilor autorităţilor publice care administrează procesele de eliberare a
documentelor de stare civilă
2. Sporirea securității documentelor primare de stare civilă
3. Implementarea eficientă a măsurilor de combatere a discriminării prevăzute în Planul național de acțiuni în domeniul drepturilor omului pe anii
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Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

2011-2014
Obiectiv nr.1: Creşterea gradului de profesionalism şi responsabilitate al funcţionarilor autorităţilor publice care administrează procesele de
eliberare a documentelor de stare civilă
1.1.Asigurarea aplicării codurilor de etică a funcţionarilor autorităţilor publice
responsabile de administrarea proceselor de eliberare a actelor de stare civilă
(măsura 2.1, Blocul 1)
1.2.Implementarea programului de instruire continuă a funcţionarilor
autorităţilor publice care administrează procesele de eliberare a actelor de stare
civilă
(măsura 2.2, Blocul 1)
1.3.Organizarea instruirii (traininguri, seminare) pentru conducătorii şi
angajaţii instituţiilor de evidenţă şi eliberare a actelor de stare civilă în
domeniul:
codului de etică;
- depistării şi combaterii faptelor de corupţie în procesul de eliberare a
documentelor
(măsura 2.3, Blocul 1)

1.Coduri de etică aplicate

Permanent

SSC

1. Program de instruire continuă
implementat

Permanent

SSC

1. Numărul funcționarilor publici instruiți

Permanent

SSC

15 iulie

DGL
SSC

Obiectiv nr.2: Sporirea securității documentelor primare de stare civilă
2.1.Achiziţionarea dintr-o singură sursă a formularelor documentelor de stare
civilă cu grad de protecţie
(măsura 7.1, Blocul 1)

1. Proiect de modificare a cadrului normativ,
elaborat şi remis spre examinare Guvernului

Obiectiv nr.3: Implementarea eficientă a măsurilor de combatere a discriminării prevăzute în Planul național de acțiuni în domeniul drepturilor
omului pe anii 2011-2014
3.1.Prezentarea la Cancelaria de Stat a informației compilate privind
rezultatele obținute de către autoritățile publice desemnate responsabile de
implementarea Planului de acțiuni
(măsura 79.1, Blocul 4; Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul 2014)

1. Raport întocmit și prezentat Cancelariei
de Stat

- 40 -

Anual, pînă la data de 1
martie

Subdiviziunile
structurale
Autoritățile
administrative din
subordine

Acțiuni
3.2.Evaluarea graduală şi pe domenii concrete de către Comisia pentru
implementarea Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pe
anii 2011- 2014 a modului de realizare a obiectivelor prevăzute în Plan
(măsura 79.3, Blocul 4)

Indicatori de produs/rezultat
1. Numărul ședințelor organizate
2. Numărul proceselor verbale întocmite

Termen de realizare
Condiționat de decizia
președintelui Comisiei
pentru implementarea
PNADO 2011 - 2014

Responsabil
(subdiviziune)
DAMEP

Obiectiv general nr.8: Realizarea Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și
finanțării terorismului pentru anii 2013-2017
Obiective specifice:
1. Consolidarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului
2. Reducerea riscului implicării liberilor profesioniști în diferite scheme de legalizare a bunurilor și de finanțare a terorismului
3. Optimizarea regimului de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului
Obiectiv nr.1: Consolidarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului
1.1.Stabilirea unor proceduri corespunzătoare de înregistrare a persoanelor
juridice rezidente în statele care nu implementează standardele internaţionale
de transparenţă
(acțiunea 16, obiectivul 1)

1.Proiect de lege elaborat privind
modificarea şi completarea Legii nr. 220XVI din 19 octombrie 2007 privind
înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi
a întreprinzătorilor individuali transmis
Guvernului spre aprobare

15 iulie

CÎS
DGL

Obiectiv nr.2: Reducerea riscului implicării liberilor profesioniști în diferite scheme de legalizare a bunurilor și de finanțare a terorismului
2.1.Asigurarea supravegherii liberilor profesionişti – entităţilor raportoare în
conformitate cu cerinţele legislaţiei în domeniul combaterii spălării banilor și
finanțării terorismului
(acțiunea 12, măsura 3,obiectivul 1)
2.2.Organizarea instruirii lucrătorilor entităţilor raportoare în vederea
conştientizării pericolului spălării banilor şi finanţării terorismului 4

1. Recomandările elaborate; verificările
efectuate; numărul de entităţi monitorizate

30 decembrie

DPSJ

1. Numărul de seminare organizate

Ianuarie – decembrie

DPSJ
(coordonator)

4

Legea nr.190 din 26.07.2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului prevede la art.4, alin. (1), lit.i) că sub denumirea de entități
raportoare cad inclusiv avocații, notarii, auditorii și alți liberi profesioniști.

- 41 -

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

(acțiunea 15, măsura 3, obiectivul 1)

Obiectiv nr.3: Optimizarea regimului de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului
3.1. Modificarea art. 243 din Codul penal pentru înlocuirea cuvîntului
„achiziţionare” cu cuvîntul „dobîndire”, fapt ce ar exclude o eventuală limitare
a aplicării normei respective
(acțiunea 1, măsura 1, obiectivul 2)
3.2. Optimizarea regimului de confiscare prin reglementarea legală a
confiscării obiectului nemijlocit al spălării banilor (corpus al SB)
(acțiunea 2, măsura 1, obiectivul 2)
3.3.Extinderea mecanismului de confiscare în vederea asigurării confiscării
bunurilor care au fost transmise cu titlu gratuit de către făptuitor sau
deţinătorul de rea credinţă (mala fide) către deţinătorul de bună credinţă (bona
fide) fără despăgubirea acestuia
(acțiunea 3, măsura 1, obiectivul 2)
3.4.Extinderea aplicării sechestrării asupra bunurilor aflate în posesia
persoanelor terţe şi asupra celor deţinute de persoanele juridice
(acțiunea 4, măsura 1, obiectivul 2)

1.Proiect de lege elaborat privind
modificarea şi completarea art. 243 din
Codul penal

30 decembrie

DGL

1.Proiect de lege elaborat privind
modificarea şi completarea art. 106 din
Codul penal
1.Proiect de lege elaborat privind
modificarea şi completarea art. 106 din
Codul penal

30 decembrie

DGL

30 decembrie

DGL

1.Proiect de lege elaborat privind
modificarea şi completarea art. 204 din
Codul de procedură penală

30 decembrie

DGL

Subdiviziunile
structurale
Autoritățile
administrative din
subordine
DAJ
CIJ
DIP

 Obiectiv general nr.9: Implementarea Strategiei naționale anticorupție pe anii 2011-2015
Obiectiv nr.1: Prevenirea și combaterea corupției în cadrul autorităților, instituțiilor și organizațiilor
1.1.Publicarea rapoartelor privind măsurile
implementării Strategiei naţionale anticorupţie

întreprinse

în

vederea

1. 100% rapoarte elaborate și publicate

Trimestrial, pînă la data
de 20 a lunii ce urmează

1.2.Elaborarea şi publicarea pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei a
rapoartelor privind numărul de hotărîri de condamnare sau de achitare pe cauze
de corupţie sau conexe acestora, numărul de persoane condamnate sau achitate
şi pedepsele aplicate

1. 100% rapoarte elaborate și publicate
2. Numărul de victime ale corupției

Trimestrial, pînă la data
de 20 a lunii ce urmează
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Acțiuni
(Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul 2014; Planul de acțiuni pentru
implementarea Strategiei de reformare a sectorului justiției pe anii 20112016)
1.3.Implementarea acţiunilor de prevenire a corupţiei în procesul de recrutare,
selectare, angajare şi promovare a personalului în funcţiile publice

1.4.Asigurarea funcționării liniilor fierbinți anticorupție

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

1. Numărul de anunţuri publicate privind
funcţiile vacante şi concursurile de angajare
2. Numărul de concursuri de angajare
desfăşurate

Permanent

1. Liniile fierbinți anticorupție funcționale

Permanent

Responsabil
(subdiviziune)

SRU
OCP
SSC
DIP
Direcția de Justiție
a Găgăuziei
DCAI
Autoritățile
administrative din
subordine

 Obiectiv general nr.10: Implementarea Programului de reformare a serviciilor publice pe anii 2012-2015
Obiectiv nr.1: Sporirea gradului de accesibilitate a serviciilor prin utilizarea inovațiilor și a TIC
1.1.Plasarea pe pagina web a prestatorului de servicii şi la punctul de acordare
a serviciului a informaţiei privind documentele necesare pentru procesarea
cererilor şi timpul de acordare a serviciilor, precum şi a formularelor standard
şi a condiţiilor şi procedurilor legale de depunere a reclamaţiilor şi de
soluţionare a acestora
(A3, OS2)

1.Numărul serviciilor pentru care listele de
documente necesare, formularele standard şi
formularele de depunere a reclamaţiilor sînt
disponibile online
2. Numărul serviciilor pentru care cererile
pot fi descărcate sau completate prin Internet

1.2.Asigurarea publicării de către specialiştii în e - Transformare a linkurilor
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Ianuarie - decembrie

CIJ
Subdiviziunile
structurale și
autoritățile
administrative
prestatoare de
servicii:
o DPSJ
o DCJI
o DA
o DON
o CNEJ
o SSC
Serviciul e –

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

spre alte pagini web/referinţe publice în cazurile în care sînt necesare
autorizaţii/ certificate/extrase/copii emise de alte autorităţi înainte sau ca o
condiţie pentru obţinerea serviciului public solicitat
(AS3.2, OS2)
1.3.Publicarea de către subdiviziunile e - Transformare pe paginile web a
documentelor şi a blanchetelor disponibile pentru descărcare, precum şi a
condiţiilor juridice de solicitare a serviciului şi de acordare a acestuia
(AS3.3, OS2)

Responsabil
(subdiviziune)
Transformare
(coordonator)
CIJ
CIJ

 Obiectiv general nr.11: Realizarea Planului de acțiuni pe anul 2014 pentru implementarea Programului strategic de modernizare tehnologică a
guvernării (e - Transformare)
Obiectiv nr.1: Promovarea principiului datelor deschise în mod implicit
1.1.Achiziționarea și dezvoltarea sistemului informațional ,,Solicitarea online a
înregistrării, operării modificărilor și lichidării afacerilor”
(acțiunea 23)
1.2. Integrarea e-serviciilor sectoriale cu portalul www.servicii.gov.md
(acțiunea 31)
1.3.Continuarea digitizării Arhivei Stării Civile
(acțiunea 35)
1.4.Achiziția și prestarea serviciilor de digitizare a arhivei stării civile
(acțiunea 36)
1.5.Integrarea e-serviciilor dezvoltate cu toate serviciile de platformă
disponibile (serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al
accesului (MPass), serviciul de semnare digitală(MSign), serviciul de plăți
electronice (Mpay) etc.)
(acțiunea 52)

1. Achiziție lansată
2. Sistemul informațional ,,Solicitarea online
a înregistrării, operării modificărilor și
lichidării afacerilor în curs de dezvoltare
1.Serviciile publice electronice integrate cu
portalul www.servicii.gov.md

Decembrie

CÎS

Ianuarie – decembrie

1. 80% din totalul de 4 mil. de acte de stare
civilă din perioada veche digitizate
1. Achiziție efectuată: 10% din totalul de 9
mil. de acte de stare civilă din perioada
sovietică digitizate
1. Serviciile electronice disponibile la finele
anului 2014 integrate cu toate serviciile de
platformă

Decembrie

Serviciul e –
Transformare
CIJ
SSC

Decembrie

SSC

Decembrie

Serviciul e –
Transformare
CIJ
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Responsabil
(subdiviziune)
 Obiectiv general nr. 12: Realizarea Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a societății civile pentru perioada 20122015
Obiectiv nr.1: Îmbunătățirea mecanismelor existente și adoptarea unor măsuri de garantare a transparenței activității ramurii legislative
Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

1.1. Desfășurarea unor acțiuni de promovare a practicii publicării în massmedia a informației ce ține de transparența decizională
(acțiunea 3.3.2.3)
1.2.Modificarea legislației
responsabilității OSC
(pct.2.4.4.3)

în

vederea

asigurării

transparenței

și

a

1. Numărul de acțiuni/evenimente
desfășurate; numărul de informații ce țin de
transparența decizională publicate în massmedia
1. Numărul de acte normative elaborate și
adoptate

Termen de realizare

Ianuarie - decembrie

20 decembrie

CM
Autoritățile
administrative din
subordine
DGL

Obiectiv general nr.13: Realizarea Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de dezvoltare a societății informaționale
,,Moldova digitală 2020”
Obiective specifice:
1. Elaborarea şi aprobarea e-strategii, programe/planuri de digitizare a proceselor interne în acordarea serviciilor cu respectarea cerinţelor
cadrului de interoperabilitate
2. Crearea condițiilor propice pentru incluziunea socială în baza serviciilor electronice
Obiectiv nr.1: Elaborarea şi aprobarea e-strategii, programe/planuri de digitizare a proceselor interne în acordarea serviciilor cu respectarea
cerinţelor cadrului de interoperabilitate
1.1.Elaborarea și aprobarea Programului strategic e - Justiție
(pct.4.16, pilonul II, lit. d))

1.Program strategic e - Justiție elaborat și
remis spre aprobare

30 decembrie

Serviciul e Transformare

30 decembrie

SSC

Obiectiv nr.2:Crearea condițiilor propice pentru incluziunea socială în baza serviciilor electronice
2.1.Utilizarea ghidului electronic de instruire a populației în serviciile
electronice pe domeniul stării civile
(pct.8.2, pilonul III)

1. Ghid electronic utilizat
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Responsabil
(subdiviziune)
 Obiectiv general nr.14: Implementarea Planului de măsuri pe anii 2004-2020 pentru realizarea Concepției reformării sistemului penitenciar
Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Obiective specifice:
1. Reformarea instituţiilor penitenciare
2. Perfecţionarea activităţii serviciului de pază, supraveghere, escortă şi securitate în locurile de detenţie
3. Îmbunătățirea condițiilor de detenție
4. Acordarea asistenței medicale calificate
5. Reorganizarea activității educative cu condamnații
6. Perfecționarea resurselor umane și pregătirea cadrelor
Obiectiv nr. 1: Reformarea instituțiilor penitenciare
1.1.Îmbunătățirea condițiilor de detenție în penitenciare
(acțiunea 6, alin.3; acțiunea 6, alin.5; acțiunea 6, alineatul 6; acțiunea 6,
alin.7; Capitolul II; Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul 2014)
1.2.Construcţia noilor penitenciare pentru asigurarea realizării prevederilor
art.272 alin.(9) şi art.338 ale Codului de executare
(acţiunea 7, alin.1, Capitolul II)
1.3.Construcția unei case de arest cu capacitatea de 650 de locuri
(acțiunea 7, alin.3-1, Capitolul II)

1. Condiții de detenție îmbunătățite

Ianuarie – decembrie

DIP

1. Cerere de finanțare privind construcția
Penitenciarului de tip nou cu capacitatea de
1500 locuri acceptată de către bordul Băncii
de Dezvoltare a Consiliului Europei
1. Construcția casei de arest inițiată

1 septembrie

DIP

Decembrie

DIP

Obiectiv nr.2: Perfecţionarea activităţii serviciului de pază, supraveghere, escortă şi securitate în locurile de detenţie
2.1.Asigurarea reacţionării operative a efectivului pentru curmarea tentativelor
de evadare şi altor fapte ilicite
(măsura 8, Capitolul III)

1. Încăperile unităților de gardă dotate
regulamentar
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Ianuarie – decembrie

DIP

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

2.2.Asigurarea securităţii colaboratorilor sistemului penitenciar prin dotarea
acestora cu dispozitive pentru depistarea armelor, explozivelor, drogurilor,
telefoanelor mobile şi altor aparate radioelectronice
(măsura 9-10, Capitolul III)

1. Numărul:
- detectoarelor de metale şi a staţii radio
portabile achiziţionate

Ianuarie – decembrie

DIP

2.3.Reutilarea obiectivelor păzite în scopul asigurării reacţionării operative a
efectivului pentru curmarea tentativelor de evadare şi altor fapte ilicite
(măsura 12, Capitolul III; Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul 2014)
2.4.Contracararea pătrunderii în penitenciare a obiectelor/substanţelor interzise
prin intermediul persoanelor sosite la întrevederi
(măsura 13, 15, Capitolul III)

1. Echipament de supraveghere video
achiziţionat
2. Echipament montat şi dat în exploatare
1. Numărul camerelor de întrevederi dotate
cu aparataj ultrascopic
2. Numărul obiectelor interzise depistate

1 septembrie;

DIP

Septembrie - decembrie
Ianuarie – decembrie

DIP

1. Rețelele și utilajul electric reparat

Ianuarie – decembrie

DIP

1. Contract încheiat
2. Numărul de colaboratori participanți la
reciclare
1. Numărul de deţinuţi incluşi în tratament
DOTS şi DOTS +
2. Numărul cazurilor de tuberculoză
depistate
1. Echipament şi utilaj medical modernizat

30 martie

DIP

Ianuarie – decembrie

DIP

Ianuarie – decembrie

DIP

Ianuarie – decembrie

DIP

Obiectiv nr.3: Îmbunătățirea condițiilor de detenție
3.1.Modernizarea sistemelor de încălzire, iluminare, alimentare cu apă şi
canalizare şi alte lucrări de îmbunătăţire a condiţiilor de detenţie
(măsura 20, Capitolul IV)

Obiectiv nr.4: Acordarea asistenței medicale calificate
4.1.Perfecţionarea medicilor sistemului penitenciar la catedrele de
perfecţionare ale Ministerului Sănătăţii
(măsura 22, Capitolul V)
4.2.Efectuarea eficientă a măsurilor de profilaxie şi tratament a maladiilor
contagioase
(măsura 23, Capitolul V)
4.3.Perfecționarea condițiilor de acordare a asistenței medicale deținuților
(măsura 25, Capitolul V)

Obiectiv nr.5: Reorganizarea activității educative cu condamnații
5.1.Consolidarea procesului educativ şi de resocializare a condamnaţilor
(măsura 27, Capitolul VI)

1. Numărul de publicaţii transmise
bibliotecilor penitenciarelor
2. Numărul cititorilor permanenţi
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Acțiuni

5.2.Dezvoltarea continuă a programelor socio-educative şi psiho-corecţionale
în penitenciare
(măsura 28, Capitolul VI)
5.3.Reorganizarea activităţii educative cu condamnaţii
(măsura 28, Capitolul VI)

Indicatori de produs/rezultat
3. Numărul de cărți cu care a fost completată
biblioteca
4. Edițiile la care a fost abonată biblioteca
1. Numărul de programe implementate
2. Numărul de condamnați implicați în
programe
1. Penitenciare dotate tehnico-material

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

Permanent

DIP

Ianuarie – decembrie

DIP

Ianuarie – decembrie

DIP

Ianuarie – decembrie

DIP

Ianuarie – decembrie

DIP

Ianuarie – decembrie

DIP

Obiectiv nr.6: Perfecționarea resurselor umane și pregătirea cadrelor
6.1.Asigurarea continuităţii relaţiilor de colaborare în domeniul pregătirii
cadrelor pentru sistemul penitenciar în instituţiile de învăţămînt ale altor ţări
(măsura 36, Capitolul VIII)

6.2.Îmbunătăţirea condiţiilor de studii pentru personal
(măsura 37, Capitolul VIII)
6.3.Formarea unui efectiv profesional şi motivat pentru a spori calitatea
activităţilor desfăşurate
(măsura 38, Capitolul VIII)
6.4.Perfectarea şi semnarea acordurilor bilaterale privind pregătirea cadrelor
pentru sistemul penitenciar în instituţiile de învăţămînt specializate ale altor
ţări
(măsura 40, Capitolul VIII)

1.Relaţii de colaborare stabilite/ intensificate
2. Numărul de specialişti instruiţi
3. Numărul de specialişti pregătiţi pentru
serviciul în sistemul penitenciar
4. Numărul de seminare, conferinţe, ateliere,
mese rotunde realizate
5. Numărul de programe de instruire şi
suporturi de curs elaborate şi diseminate
către beneficiari
6. Relaţii stabilite cu partenerii internaţionali
1. Condiții de studii pentru personal
îmbunătățite
1.Sporirea nivelului de pregătire
profesională a efectivului
2. Numărul de colaboratori participaţi la
cursuri
1. Acorduri de colaborare semnate
2. Numărul colaboratorilor instruiți
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Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

 Obiectiv general nr. 15: Realizarea prevederilor Strategiei naţionale antidrog pe anii 2011-2018

Obiectiv nr.1: Rolul şi responsabilităţile subiecţilor implicaţi în domeniul drogurilor
1.1.Organizarea activităţii în vederea reducerii consumului de droguri şi a
riscurilor asociate consumului de droguri în instituţiile penitenciare
(pct.62)

1.2.Instruirea profesională a personalului Departamentului Instituţiilor
Penitenciare referitor la măsurile şi intervenţiile cu privire la droguri şi
consumul de droguri
(pct.63)

1. Numărul cazurilor documentate
2. Numărul persoanelor civile reţinute pentru
introducerea drogurilor în penitenciare
3.Cantitatea substanţelor stupefiante
depistate şi ridicate
4. Rezultatele măsurilor întreprinse de
comun cu organele ce exercită activităţi
operative de investigaţie
5. Măsuri privind tratamentul substitutiv al
persoanelor drogdependente implementate
6. Programe de informare a condamnaților
privind distructibilitatea drogurilor
implementate
1.Raport de evaluare cu stabilirea lacunelor
în pregătire şi necesităţile de instruire
2. Curriculum elaborat pentru instruire
iniţială şi continuă pentru funcţionarii din
diverse domenii ale politicii antidrog
3. Cursuri de instruire prestate

Permanent

DIP

Permanent

DIP

 Obiectiv general nr.16: Realizarea Planului de acțiuni pentru perioada 2013-2016 privind implementarea Strategiei în domeniul protecției
consumatorilor 2013-2020
Obiectiv nr.1: Consolidarea capacităţilor instituţionale privind revendicarea drepturilor şi recuperarea prejudiciilor în sistemul judiciar şi
extrajudiciar
1.1.Stabilirea datelor privind durata de recuperare a prejudiciului cauzat de
produsele şi serviciile necorespunzătoare şi asigurarea evidenţei acesteia
(acțiunea 4.2.4)

1. Sistemul de evidență funcțional

- 49 -

31 decembrie

DAJ

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

1.2.Stabilirea numărului de cazuri în instanţă ce ţin de apărarea drepturilor
consumatorului şi recuperarea prejudiciului cauzat de produse şi servicii
defectuoase
(acțiunea 4.4.1)

1. Raport anual care va reflecta numărul total
de cazuri acceptate pentru examinare în
cadrul sistemului judiciar și valoarea
monetară a prejudiciilor recuperate

Termen de realizare
31 decembrie

Responsabil
(subdiviziune)
DAJ

 Obiectiv general nr.17: Implementarea Planului de acțiuni privind preschimbarea pașapoartelor de tip sovietic
1.1.Elaborarea proiectului Hotărârii de Guvern de reglementare a scutirilor la
plata tarifelor pentru eliberarea documentelor de stare civilă, în scopul
preschimbării paşapoartelor de tip sovietic
1.2.Mediatizarea acţiunii privind necesitatea preschimbării paşapoartelor de tip
sovietic prin intermediul surselor de informare
1.3.Conlucrarea cu subdiviziunile teritoriale ale Î.S „CRIS”Registru”, în
vederea eliberării documentelor de stare civilă pe numele persoanelor, posesori
ai paşapoartelor de tip sovietic

1. Proiect de act normativ elaborat şi
expediat la avizare Ministerului Justiţiei

31 martie

SSC

1. Număr avize informative
2. Număr şedinţe desfăşurate
1. Număr documente de stare civilă eliberate
2. Număr de beneficiari

Permanent

SSC

Permanent

SSC

15 decembrie

DAMEP

Ianuarie - decembrie

DEFA

 Obiectiv general nr.18: Implementarea Programului de dezvoltarea strategică pe anii 2012-2014

Obiective specifice:
1. Consolidarea capacităților instituționale de activitate
2. Eficientizarea procesului de gestiune a dosarelor judecătorești
3. Perfecționarea expertizei juridice și a experților judiciari
4. Eficientizarea procesului de prestare a serviciilor de stare civilă în teritoriu
Obiectiv nr.1: Consolidarea capacităților instituționale de activitate
1.1.Analiza funcțiilor și structurii Direcției, analiză, monitorizare și evaluare a
politicilor în scopul optimizării activității subdiviziunii
(obiectivul 9)
1.2.Asigurarea procedurii transparente de achiziționare a mărfurilor și
serviciilor
(obiectivul 25)

1.Analiză efectuată și recomandări formulate
2.Subdiviziunea responsabilă de planificare
strategică consolidată
1.Numărul de contracte încheiate
2. Numărul de participanți la licitații și
concursuri
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Acțiuni
1.3.90% dintre angajaţii ministerului sînt mulţumiţi de condiţiile de muncă
până în anul 2014

Indicatori de produs/rezultat
1. Chestionar elaborat
2.Numărul de persoane chestionate
3.Ponderea angajaţilor mulţumiţi de
condiţiile de muncă din numărul total de
angajaţi

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

Decembrie

SRU

Decembrie

DAJ

30 decembrie

CNEJ

20 decembrie

CNEJ
DGL

30 decembrie

SSC

Obiectiv nr.2: Eficientizarea procesului de gestiune a dosarelor judecătorești
2.1.Asigurarea executări calitative a contractului de mentenanţă tehnică cu ÎS
„Centrul de telecomunicaţii speciale”
(obiectivul 1)

1.Gradul de mulţumire a utilizatorilor
Programului Integrat de Gestionare a
Dosarelor și Sistemului de înregistrare
audio/video a şedinţelor de judecată

Obiectiv nr.3: Perfecționarea expertizei juridice și a experților judiciari
3.1.Ridicarea nivelului profesional în domeniul expertizei judiciare
(Obiectivul 2, Capitolul VIII)
3.2.Elaborarea proiectului de act normativ privind mecanismul de stabilire a
tarifelor pentru serviciile de efectuare a expertizelor
(Obiectivul 4, Capitolul VIII)

1. % experți judiciari instruiți
2.% experți judiciari atestați ca urmare a
instruirilor
1. Proiect de hotărîre, elaborat și remis spre
examinare Guvernului

Obiectiv nr.4: Eficientizarea procesului de prestare a serviciilor de stare civilă în teritoriu
4.1.Sporirea capacităților oficiilor stare civilă teritoriale de acordare a 80% din
totalul serviciilor stare civilă prestate persoanelor pînă în anul 2014
(Obiectivul 1, Capitolul X)

1. % servicii acordate cetățenilor în teritoriu
din numărul total de servicii

Subdiviziunile structurale și autoritățile administrative din subordinea ministerului vor fi responsabile de implementarea în termenii
stabiliți a acțiunilor prevăzute în documentele de politici și planurile guvernamentale.
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Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

Rapoartele de progres privind implementarea documentelor de politici și planurilor guvernamentale vor fi prezentate de către
subdiviziunile structurale și autoritățile administrative din subordinea ministerului părților interesate în conformitate cu
prevederile cadrului normativ sau la solicitare.

II. Desfăşurarea acțiunilor suplimentare cadrului de activitate prevăzut de documentele de politici și planurile guvernamentale de către

subdiviziunile structurale ministerului

















Structura aparatului central al Ministerului Justiţiei (anexa nr.2 a Hotărîrii de Guvern nr.736 din 03.10.2012 cu privire la
organizarea și funcționarea Ministerului Justiției):
Cabinetul ministrului (cu statut de direcţie)
Direcţia generală legislaţie
Direcţia generală agent guvernamental
Direcţia relaţii internaţionale şi integrare europeană
Direcţia cooperare juridică internaţională
Direcţia apostilă
Direcţia profesii şi servicii juridice
Direcţia organizaţii necomerciale
Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor
Direcţia economico-financiară şi administrativă
Direcţia control şi audit intern
Secţia resurse umane
Secţia secretariat (personal tehnic)
Serviciul protocol, informare şi comunicare cu mass-media
Serviciul e-TransformareServiciul arhivă
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Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

 Cabinetul ministrului
Obiective:
1. Asigurarea respectării transparenţei în procesul decizional în activitatea Ministerului Justiţiei
2. Conlucrarea cu societatea civilă și cu mass-media
3. Coordonarea procesului de audiență a cetățenilor
4. Gestionarea documentelor cu caracter secret
Obiectivul nr.1: Asigurarea respectării transparenţei în procesul decizional în activitatea Ministerului Justiţiei
1.1.Monitorizarea procesului de executare a prevederilor Legii nr. 239 din 13
noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional
1.2.Raportarea anuală Cancelariei de Stat cu privire la progresul atins în
contextul executării Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind
transparenţa în procesul decizional

1. Monitorizare efectuată

Permanent

1. Raport anual cu privire la transparenţa în
procesul decizional elaborat şi remis
Cancelariei de Stat

Decembrie

Obiectivul nr.2: Conlucrarea cu societatea civilă și cu mass-media
2.1.Înteţinera şi promovarea activităţilor prevăzute în Strategia de reformare a
sectorului Justiției pentru anii 2011-2016 şi Planul de acțiuni al Strategiei
2.2.Participarea la emisiuni televizate, posturi radio, interviuri în presa scrisă

2.3.Organizarea şi participarea la evenimente de comunicare informală privind
activităţile prevăzute în SRSJ (offline)

1. Numărul platformelor pe rețelele de
socializare
1.Numărul intervenţiilor la care au participat
reprezentanţii instituţiilor din sectorul
justiţiei
1.Numărul evenimentelor neformale
(offline) organizate

Ianuarie – decembrie
Ianuarie – decembrie

Ianuarie – decembrie

Obiectivul nr.3: Coordonarea procesului de audiență a cetățenilor
3.1.Asigurarea respectării graficului de audienţă a cetăţenilor de către
conducerea ministerului
3.2.Asigurarea organizării audienţelor cetăţenilor în teritoriu

1.Numărul persoanelor înregistrate la
audienţă
1.Numărul audienţelor organizate

Lunar, conform
graficului
Permanent

3.3.Generalizarea solicitărilor cetăţenilor, întocmirea şi expedierea notelor
informative în adresa organelor solicitante

1.Solicitări generalizate
2.Note informative întocmite şi expediate

Permanent
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Responsabil
(subdiviziune)

Obiectivul nr.4: Gestionarea documentelor cu caracter secret
4.1.Întocmirea şi actualizarea nomenclatorului informaţiei atribuite la secretul
de stat
4.2.Întocmirea şi actualizarea nomenclatorului persoanelor care au acces la
secretul de stat
4.3.Controlul executării materialelor secrete
4.4.Pregătirea, completarea arhivei materialelor secrete

1. Nomenclator întocmit și actualizat

Permanent

1.Nomenclator întocmit şi actualizat

Permanent

1.Control efectuat
1.Arhivă pregătită şi completată

Permanent
Permanent

 Direcția generală legislație
Obiective:
1. Analiza cadrului normativ și republicarea actelor normative
2. Asigurarea dezvoltării sistemului de stat al informației juridice
3. Codificarea legislației Republicii Moldova
4. Participarea la crearea cadrului normativ național
5. Înregistrarea actelor normative departamentale
6. Ținerea registrului actelor departamentale în stare de control
7. Revizuirea cadrului normativ intern de funcţionare a autorităţii şi subdiviziunii
8. Examinarea sesizărilor Curții Constituționale
9. Executarea actelor Curții Constituționale
10. Ajustarea cadrului normativ la standardele internaționale
Obiectivul nr.1: Analiza cadrului normativ și republicarea actelor normative
1.1.Verificarea corespunderii textului actului legislativ în original cu varianta
electronică și redactarea textului actului legislativ
1.2.Transmiterea actului legislativ verificat spre republicare în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova:
- republicarea Legii contabilității nr. 113-XVI din 27.04.2007;
- republicarea Legii nr. 397-XV din 16.01.2003 privind finanțele publice
locale;
- republicarea altor acte normative

1.Acte normative verificate și redactate

30 decembrie

1. Numărul actelor normative republicate

La indicaţia
Guvernului

Obiectivul nr.2: Asigurarea dezvoltării sistemului de stat al informației juridice
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2.1.Înregistrarea actelor normative parvenite
2.2.Notarea în actul normativ a publicării în Monitorul Oficial al RM
2.3.Efectuarea modificărilor, completărilor şi abrogărilor în textul actelor
normative şi legislative

1.Registrul de stat al actelor normative
dezvoltat şi ajustat
1.Registrul de stat al actelor normative
dezvoltat şi ajustat
1.Numărul actelor normative supuse
modificărilor

Permanent

1.Numărul actelor normative codificate

Permanent

Obiectivul nr.3: Codificarea legislaţiei Republicii Moldova
3.1.Indicarea codului pe actul care urmează a fi luat la evidenţă conform
Clasificatorului general al legislaţiei
3.2.Completarea fişelor de evidenţă cu datele despre actul normativ şi
arhivarea acestora

1.Numărul actelor normative codificate

Obiectivul nr.4: Participarea la crearea cadrului normativ național
4.1.Elaborarea proiectelor de acte normative, la indicația Guvernului, la
solicitarea altor autorități publice, sau a societății civile
4.2.Asigurarea avizării actelor normative elaborate de către autorităţile publice,
subdiviziunile Ministerului
4.3.Efectuarea expertizei juridice la proiectele de acte normative elaborate de
către autorităţile administraţiei publice centrale şi alte autorităţi administrative
4.4.Examinarea iniţiativelor legislative şi întocmirea în termenele stabilite a
avizelor unice ale Guvernului şi a hotărîrilor Guvernului de aprobare a acestora
4.5.Examinarea proiectelor de acte legislative, prezentate spre contrasemnare

1.Numărul proiectelor elaborate

30 decembrie

1.Avize întocmite

Conform termenului
stabilit de lege sau în
termenul solicitat

4.6.Întocmirea opiniilor legale privind necesitatea de amendare a cadrului
normativ

1.Opinii şi studii elaborate

1.Expertize efectuate
1. Iniţiative examinate
2. Proiecte de avize ale Guvernului elaborate
Proiecte contrasemnate

În termen de 3 zile de la
primirea spre examinare
Permanent

Obiectivul nr.5: Înregistrarea actelor normative departamentale
5.1.Întocmirea deciziilor cu privire la înregistrarea de stat a actului normativ,
refuzul de a-l înregistra sau lăsarea materialelor prezentate fără examinare
5.2.Informarea Guvernului privind înregistrarea actelor normative
departamentale
5.3.Înregistrarea actelor departamentale parvenite în cadrul ministerului

1.Numărul actelor normative departamentale
examinate
1.Numărul de scrisori de informare întocmite
1.Numărul actelor normative departamentale
înregistrate

Obiectivul nr.6: Ţinerea registrului actelor departamentale în stare de control
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În termenele stabilite
conform Hotărîrii de
Guvern nr.1104 din
28.11.1997

6.1.Înscrierea datelor cu privire la înregistrarea actelor normative
departamentale în Registrul actelor normative departamentale
6.2.Efectuarea modificărilor, completărilor şi abrogărilor în textul actelor
departamentale

1.Numărul actelor normative departamentale
înregistrate
1.Numărul actelor normative departamentale
modificate

Permanent

Obiectivul nr.7: Revizuirea cadrului normativ intern de funcţionare a autorităţii şi subdiviziunii
7.1.Elaborarea unei instrucţiuni interne privind regulile de efectuare a
expertizei juridice a proiectelor de acte normative şi cerinţele faţă de raportul
de expertiză, inclusiv elaborarea unui formular

1.Instrucţiune elaborată

20 decembrie

1.Opinii elaborate

Permanent, în termenele
stabilite în legislaţie

1.Proiecte elaborate

În termenele stabilite
conform Legii nr.317
din 13.12.1994
Permanent

Obiectivul nr.8: Examinarea sesizărilor Curţii Constituţionale
8.1.Elaborarea opiniei Ministerului Justiţiei şi a proiectului Opiniei Guvernului
referitoare la sesizările la Curtea Constituţională

Obiectivul nr.9: Executarea actelor Curţii Constituţionale
9.1.Elaborarea proiectelor de acte normative în vederea modificării şi
completării sau abrogării actului normativ sau a unei părţi ale acestuia
declarate neconstituţionale.
9.2.Ţinerea în stare de control a hotărîrilor Curţii Constituţionale

1.Numărul hotărîrilor privind declararea
neconstituţionalităţii

Obiectivul nr.10: Ajustarea cadrului normativ la standardele internaţionale
10.1.Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea
asigurării cooperării efective cu Curtea Penală Internaţională

1.Proiect elaborat

1 octombrie

 Direcția generală agent guvernamental
Obiective:
1. Consolidarea capacităților instituției Agentului Guvernamental
2. Reprezentarea Guvernului la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO)
3. Organizarea și monitorizarea procesului de executare a hotărîrilor și deciziilor CEDO versus Republica Moldova
4. Reprezentarea intereselor statului în instanțele judecătorești și în instituțiile de arbitraj naționale și internaționale
Obiectivul nr.1: Consolidarea capacităților instituției Agentului Guvernamental
1.1. Modificarea cadrului normativ relativ la activitatea Agentului
Guvernamental, în special în sensul introducerii unor reglementări specifice în

1. Proiect elaborat şi remis spre examinare
Guvernului
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30 martie

privinţa executării hotărîrilor şi deciziilor CEDO
1.2. Prezentarea Raportului de activitate al Agentului Guvernamental
1.3. Crearea unei pagini oficiale a Agentului Guvernamental

1. Raport elaborat și publicat pe site-ul oficial
al MJ
1. Site creat și actualizat

1 martie
15 decembrie

Obiectivul nr.2: Reprezentarea Guvernului la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO)
2.1.Elaborarea observaţiilor Guvernului Republicii Moldova cu privire la
admisibilitatea şi fondul cererilor depuse împotriva Republicii Moldova aflate
pe rolul CEDO, precum şi elaborarea comentariilor asupra pretenţiilor de
satisfacţie echitabilă
2.2.Elaborarea şi negocierea acordurilor de reglementare amiabilă

2.3.Studierea evoluţiei jurisprudenţei CEDO

2.4.Elaborarea unui studiu privind recursurile efective disponibile la nivel
național în sensul art. 13 al CEDO

1. Numărul de observaţii şi comentarii ale
Guvernului elaborate

Permanent

1. Numărul de acorduri de soluţionare
amiabilă
2. Numărul de declaraţii unilaterale
1. Numărul de sesizări ale autorităţilor privind
aplicarea jurisprudenţei CEDO
2. Numărul de propuneri înaintate privind
modificarea legislaţiei la exigenţele
Convenţiei
1.Studiu elaborat și publicat pe site-ul oficial
al MJ

Permanent

Permanent

30 august

Obiectivul nr.3: Organizarea și monitorizarea procesului de executare a hotărîrilor și deciziilor CEDO versus Republica Moldova
3.1.Supravegherea/monitorizarea executării hotărîrilor şi deciziilor CEDO

3.2. Remiterea spre executare a hotărîrilor şi deciziilor CEDO Ministerului
Finanţelor în vederea achitării sumelor stabilite de către Curte sau în acorduri
de reglentare amiabilă
3.3.Notificarea autorităţilor administraţiei publice şi instanţelor judecătoreşti
despre pronunţarea hotărîrilor CEDO versus Republica Moldova în vederea
prevenirii unor eventuale condamnări ale statului şi în scopul sporirii gradului
de responsabilitate a factorilor de decizie
3.4. Asigurarea traducerii hotărîrilor şi deciziilor Curţii Europene a Drepturilor
Omului pronunţate împotriva Republicii Moldova şi altor state, relevante

1.Numărul de acţiuni întreprinse în vederea
executării hotărîrilor şi deciziilor CEDO de
către organele responsabile
1. Numărul de hotărîri şi decizii remise

Permanent

1. Numărul de notificări întocmite

Permanent

1. Numărul de hotărîri şi decizii traduse

Permanent
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Permanent

pentru statul nostru
3.5.Întocmirea planurilor de acţiuni şi/sau a rapoartelor de acţiuni privind
executarea hotărîrilor CEDO pronunţate împotriva Republicii Moldova

3.6. Organizarea unei mese rotunde în scopul familiarizării actorilor relevanți
cu noul mecanism de executare a hotărîrilor CEDO; a prevenirii unor
eventuale condamnări ale statului, precum şi în scopul sporirii gradului de
responsabilitate a factorilor de decizie cu genericul: ”Mecanisme naționale de
executare a hotărîrilor CEDO”

1.Numărul de planuri de acțiuni și/sau
rapoarte de acțiuni întocmite și prezentate
Departamentului pentru executarea
Hotărîrilor CEDO din cadrul Comitetului de
miniștri ai Consiliului Europei
1. Evenimente organizate cu participarea
reprezentanților instituțiilor relevante

Permanent

30 noiembrie
(în dependență de
adoptarea noii Legi cu
privire la Agentul
Guvernamental)

Obiectivul nr.4: Reprezentarea intereselor statului în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale
4.1.Monitorizarea procesului de reprezentare a intereselor statului în instanţele
judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale
4.2.Asigurarea reprezentării statului în instanţele judecătoreşti în acţiunile de
reparare a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecare în termen
rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii
judecătoreşti, precum şi în acţiunile de reparare a prejudiciului cauzat prin
acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale
instanţelor judecătoreşti
4.3.Generalizarea şi sistematizarea informaţiilor furnizate de autorităţi despre
litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, despre hotărîrile şi încheierile
judecătoreşti, precum şi despre cererile prealabile adresate autorităţilor
privitoare la eventualele litigii în instanţele de judecată şi instituţiile de arbitraj
4.4.Ţinerea Registrului cabinetelor/birourilor asociate de avocaţi selectate de
autorităţi pentru reprezentarea intereselor statului în anumite categorii de cauze
şi a Registrului ofertelor
4.5. Crearea și menținerea unei baze de date electronice a dosarelor aflate în
gestiune

1. Numărul de studii și analize efectuate
2. Note informative întocmite și prezentate
factorilor interesați
1. Numărul de cereri examinate
2. Numărul de apeluri și recursuri întocmite

Trimestrial, pînă la data
de 15

1. Raport întocmit și prezentat ministrului
justiției

Permanent

1. Registru actualizat

Permanent

1. Bază de date creată și funcţională

1 iunie

 Direcţia Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană
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Permanent

1.
2.
3.
4.

Obiective:
Expertizarea instrumentelor internaţionale la care Republica Moldova urmează să devină parte
Valorificarea relaţiilor internaţionale în domeniul de competenţă a Direcţiei
Asigurarea implementării Convenţiilor internaţionale/regionale în materia drepturilor omului
Eficientizarea procesului de integrare europeană pe segmentul justiţiei
Obiectivul nr.1: Expertizarea instrumentelor internaţionale la care Republica Moldova urmează să devină parte

1.1. Avizarea proiectelor de tratate internaţionale

1.Avize elaborate

1.2.Asigurarea actualizării grilei de monitorizare a proiectelor de tratate
internaţionale care au trecut procedura avizării la Ministerul Justiţiei

1.Grilă actualizată

31 martie;
30 iunie;
30 septembrie;
30 decembrie
Permanent

Obiectivul nr.2: Valorificarea relaţiilor internaţionale în domeniul de competenţă a Direcţiei
2.1.Finalizarea procedurii privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 698
privind iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului interministerial de
colaborare în domeniul justiţiei, în sensul actualizării listei statelor cu care
urmează a fi iniţiate negocieri
2.2.Iniţierea negocierilor în vederea semnării a cel puţin 4 Acorduri
interministeriale de colaborare în domeniul justiţiei (Grecia, Croaţia, Georgia,
Polonia)
2.3.Promovarea procedurilor în vederea semnării a 3 Acorduri interministeriale
de colaborare în domeniul justiţiei (Letonia, Qatar, Portugalia)
2.4.Negocierea proiectului Tratatului între Republica Moldova şi Republica
Belarus privind transferul persoanelor condamnate la privaţiune de libertate
pentru continuarea executării pedepsei
2.5.Fortificarea cooperării cu Ministerul Justiţiei al României

1.Proiect elaborat și remis spre examinare
Guvernului

30 iunie

1.Proiecte elaborate și remise spre examinare
Guvernului

30 iunie

1.Acorduri semnate

30 decembrie

1.Decret al Preşedintelui RM elaborat și
remis spre aprobare

30 iunie

1.Plan de acţiuni elaborat și negociat cu
partea română
2. Plan de acțiuni semnat

30 iunie;
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30 decembrie

Obiectiv nr.3: Asigurarea implementării Convenţiilor internaţionale/regionale în materia drepturilor omului
3.1. Iniţierea negocierilor privind semnarea Protocolului nr.16 la CEDO

1.Protocol semnat

30 decembrie

3.2. Ratificarea Protocolului nr.15 la CEDO

1.Protocol ratificat

30 iunie

3.3.Ratificarea Acordului cu privire la privilegiile şi imunităţile Curţii Penale
Internaţionale
3.4.Aderarea la Convenţia Europeană privind supravegherea infractorilor
condamnaţi condiţionat sau liberaţi condiţionat

1. Proiect de lege elaborat şi remis spre
examinare Guvernului
1.Proiect de lege elaborat și remis spre
examinare Guvernului

30 septembrie
30 iunie

Obiectiv nr.4:Eficientizarea procesului de integrare europeană pe segmentul justiţiei
4.1.Monitorizarea realizării condiţionalităţilor instituţionale prevăzute în
matricea de finanţare a PALRV (Planul de Acţiuni privind Liberalizarea
Regimului de Vize)

1.Raport elaborat şi prezentat conducerii
ministerului

4.2.Monitorizarea realizării acţiunilor prevăzute în Acordul de Asociere RM UE

1.Raport elaborat şi prezentat conducerii
ministerului

4.3.Monitorizarea implementării recomandărilor UPR acceptate de RM

1. Raport elaborat și prezentat MAEIE

1.Raport elaborat şi prezentat conducerii
ministerului
1.Raport elaborat şi prezentat conducerii
ministerului
1.Raport elaborat şi prezentat conducerii
ministerului
4.7.Pregătirea raportului de progres privind implementarea Proiectului comun 1.Raport elaborat şi prezentat conducerii
al CoE şi UE „Facilitatea” Parteneriatului Estic
ministerului
4.8.Prezentarea poziției naționale privind implementarea recomandărilor 1. Raport elaborat și remis MAEIE
Subcomitetului ONU pentru prevenirea torturii și a altor tratamente crude,
inumane sau degradante (SPT), CPT, precum și nivelul de implementare a
Convenției împotriva torturii și a altor tratamente sau pedepse cu cruzime,
inumane sau degradante (CAT)
4.9.Coordonarea procesului de remitere a proiectelor de legi spre expertizare la 1. Lista întocmită și remisă CoE
4.4.Reprezentarea poziţiei ministerului în forumurile de cooperare la nivel
politic (Comitetul şi Consiliul de Cooperare RM - UE)
4.5.Reprezentarea poziţiei Ministerului Justiţiei în forumurile de cooperare la
nivel de experţi (Subcomitetul nr. 3 şi Dialogul privind Drepturile Omului)
4.6.Coordonarea activităţii în cadrul Platformei I a Parteneriatului Estic
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31 martie;
30 iunie;
30 septembrie;
30 decembrie;
31 martie;
30 iunie;
30 septembrie;
30 decembrie;
30 iunie
30 decembrie
30 decembrie
30 decembrie
30 decembrie
La solicitare

Anual

CoE, precum și examinarea implementării în legislația națională supusă
expertizei a recomandărilor date de experții Consiliului Europei
4.10. Elaborarea rapoartelor periodice privind implementarea convențiilor 1.Rapoarte elaborate
internaționale la care Republica Moldova este parte
4.11.Coordonarea procesului de implementare a recomandărilor Comisiei 1. Raport elaborat și remis MAEIE
Europene împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI)

La solicitare
Permanent

 Direcția cooperare juridică internațională

Obiectivul:
1. Stabilirea şi valorificarea relaţiilor internaţionale în domeniile de competenţă şi coordonarea procesului de acordare a asistenţei juridice
internaţionale
1.1.Avizarea proiectelor de tratate internaţionale
1.2.Identificarea necesității aderării Republicii Moldova la instrumentele
juridice internaționale
1.3. Participarea la ședințele organizațiilor internaționale, precum și la cele ale
autorităților similare din alte state

1.4. Asigurarea implementării prevederilor instrumentelor internaționale
privind asistența juridică internațională

1.5. Prezentarea informației privind legislația statelor străine și a legislației
Republicii Moldova
1.6. Coordonarea modalității de aplicare a instrumentelor internaționale

1. Numărul de avize recepționate
2. Numărul de avize prezentate
1. Numărul de propuneri înaintate
1. Numărul de participări la ședințele
instituțiilor statale
2. Numărul de participări la ședințele
autorităților administrației publice centrale și
locale
1. Numărul de cereri de asistență juridică în
materie civilă
2. Numărul de cereri de asistență juridică în
materie penală
3. Numărul de cereri de transfer ale
persoanelor condamnate și cereri de
extrădare
1. Numărul de solicitări
1. Numărul de petiții
2. Numărul de consultații
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15 iulie;
31 decembrie
15 iulie;
31 decembrie
15 iulie;
31 decembrie

15 iulie;
31 decembrie

15 iulie;
31 decembrie
15 iulie;
31 decembrie

1.7. Coordonarea cu autoritățile competente străine a divergențelor apărute în
procesul de acordare a asistenței juridice internaționale
1.8. Reprezentarea intereselor Ministerului Justiției în instanțele de judecată, la
examinarea cauzelor de transfer ale persoanelor condamnate, de extrădare și de
recunoaștere a sentințelor străine
1..9. Reprezentarea intereselor Ministerului Justiției în instanțele de judecată,
la examinarea cauzelor de recunoaștere și executare a hotărîrilor străine

1. Numărul de divergențe apărute
2. Numărul de soluții propuse și realizate
1. Numărul de participări la ședințe de
judecată

15 iulie;
31 decembrie
15 iulie;
31 decembrie

1. Numărul de ședințe de judecată

15 iulie;
31 decembrie

 Direcția apostilă
Obiectivul:
1. Asigurarea prestării serviciilor publice de calitate populației
2. Optimizarea și extinderea serviciului de e-apostilă
3. Elaborarea și modificarea actelor interne ce reglementează activitatea Direcției apostilă
Obiectiv nr.1: Asigurarea prestării serviciilor publice de calitate populației
1.1.Primirea, examinarea cererilor și eliberarea, în termenele stabilite, a actelor
oficiale supuse legalizării
1.2.Înregistrarea, în termenele stabilite, a demersurilor organelor ierarhic
superioare, altor autorități, persoanelor juridice, petițiilor cetățenilor în
domeniul său de competență
1.3.Sistematizarea și actualizarea periodică a specimenelor de semnătură a
persoanei responsabile, a ștampilei cu blazon a organului competent și a listei
persoanelor responsabile pentru emiterea actelor oficiale de stat
1.4.Sistematizarea cererilor parvenite spre apostilare și arhivarea acestora

1. Numărul de dosare primite
2. Numărul de dosare examinate
1. Numărul documentelor parvenite
2. Numărul documentelor examinate
3. Numărul documentelor examinate cu
depășirea termenului
1. Numărul de organe competente pentru
emiterea actelor oficiale de stat
2. Numărul de solicitări
3. Numărul de specimene parvenite
1. Numărul cererilor sistematizate și arhivate

Permanent
Permanent

Permanent

15 iulie;
15 decembrie

Obiectiv nr.2: Optimizarea și extinderea serviciului de e-apostilă
2.1.Depunerea cererilor de apostilare a actelor la Oficiile Stării Civile

1. Mecanism aplicat în OSC (Nordul și
Sudul Republicii)
2. Numărul persoanelor instruite
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15 decembrie

3. Numărul de acte și cereri depuse și
eliberate de OSC

Obiectiv nr.3: Elaborarea și modificarea actelor interne ce reglementează activitatea Direcției apostilă
3.1.Elaborarea Ghidului ,,Servicii publice în domeniul aplicării apostilei”

1.Ghid elaborat și aprobat

15 septembrie

3.2.Ajustarea Regulamentului intern de activitate conform prevederilor
legislației în vigoare

1.Proiect elaborat și aprobat

15 iulie

 Direcția profesii și servicii juridice

Domeniul:
Consolidarea capacităţilor instituţionale şi dezvoltarea profesională a reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei (notar, executor
judecătoresc,avocat, mediator, interpret, traducător, administrator autorizat)
Obiective:
1. Reglementarea și organizarea activității notariale
2. Supravegherea și controlul activității notariale
3. Analiza statistică a actelor notariale
4. Ținerea Registrului de stat al notarilor
5. Monitorizarea respectării de către notari a prevederilor Legii cu privire la combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
6. Supravegherea activității executorilor judecătorești
7. Ținerea Registrului executorilor judecătorești
8. Reglementarea şi organizarea activităţii de avocat
9. Reglementarea şi organizarea activităţii de mediator
10. Ţinerea Registrului licenţelor pentru exercitarea profesie de avocat
11. Ţinerea Registrului cabinetelor şi birourilor asociate de avocaţi
12. Aprobarea Tabelului mediatorilor
13. Reglementarea și organizarea activităţii traducătorilor şi/sau interpreţilor și administratorilor autorizaţi
Obiectivul nr.1: Reglementarea și organizarea activității notariale
1.1.Organizarea desfăşurării concursului pentru admiterea în activitatea

1. Comisie creată
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La necesitate

notarială

2. Concurs desfăşurat

1.2.Organizarea şedinţelor Comisiei de licenţiere a activităţii notariale

1. Numărul şedinţelor organizate

La necesitate

1.3.Perfectarea licenţelor pentru activitatea notarială

1. Numărul licenţelor eliberate

La necesitate

1.4.Învestirea cu împuterniciri a notarilor

1. Numărul notarilor investiţi

La necesitate

1.5.Elaborarea actelor cu caracter individual în privinţa notarilor

La necesitate

1.6.Elaborarea sau modificarea actelor normative departamentale în domeniul
notariatului

1.Numărul actelor normative departamentale
elaborate şi publicate
1.Numărul actelor normative departamentale
elaborate şi publicate

1.7.Înregistrarea noilor sedii a birourilor notarilor

1.Numărul birourilor notariale înregistrate

La necesitate

1.8.Asigurarea secretariatului Colegiului disciplinar al notarilor

1.Numărul şedinţelor organizate
2.Numărul proceselor-verbale întocmite
3.Numărul hotărîrilor redactate
1.Numărul şedinţelor organizate
2.Numărul proceselor-verbale întocmite
3.Numărul hotărîrilor redactate
4.Materiale arhivate

Permanent

1.9.Asigurarea secretariatului Comisiei de selectarea prin concurs a membrilor
Colegiului disciplinar şi a membrilor Comisiei pentru suplinirea locurilor
vacante de notari”

La necesitate

La necesitate

Obiectivul nr.2: Supravegherea și controlul activității notariale
2.1.Elaborarea Planului de efectuare a controalelor planificate

1. Plan elaborat

31 mai

2.2.Efectuarea controalelor activităţii notariale

1. Comisii pentru efectuarea controalelor
create
2. Numărul controalelor efectuate
1.Numărul cererilor înregistrate

La necesitate;

1. Generalizări efectuate

31 ianuarie; 31 iulie

2.3.Evidenţa informaţiei despre blanchetelor speciale de strictă evidenţă pe
care se întocmesc acte notariale procurate, precum şi despre sustragerea,
deteriorarea sau distrugerea acestora

Iulie-noiembrie
Permanent

Obiectivul nr.3: Analiza statistică a actelor notariale
3.1.Generalizarea dărilor de seamă despre activitatea profesională a notarilor

Obiectivul nr.4: Ținerea Registrului de stat al notarilor
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4.1.Completarea şi actualizarea Registrului de stat al notarilor

1. Registru actualizat și completat

La necesitate

Obiectivul nr.5: Monitorizarea respectării de către notari a prevederilor Legii cu privire la combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
5.1.Colectarea şi examinarea rapoartelor privind informarea Centrului Naţional
Anticorupţie despre tranzacţiile care cad sub incidenţa legii
5.2.Efectuarea controalelor privind respectarea de către notari a prevederilor
Legii cu privire la combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului
desfăşurate concomitent cu controlul activităţii notariale

1. Numărul rapoartelor examinate

31 ianuarie; 31 iulie

1. Numărul controalelor efectuate

Iulie-noiembrie

Obiectivul nr.6: Supravegherea activității executorilor judecătorești
6.1.Efectuarea controalelor privind activitatea executorilor judecătorești

1. Numărul de controale efectuate
2. Numărul de rapoarte prezentate

6.2.Analiza și prezentarea spre examinare a informațiilor privind activitatea
executorilor judecătorești despre derogările legislației în domeniu

1. Numărul documentelor examinate
2. Numărul notelor informative întocmite

6.3.Asigurarea
judecătorești

1. Numărul ședințelor organizate
2. Numărul proceselor verbale întocmite

secretariatului

Colegiului

disciplinar

al

executorilor

3. Numărul dosarelor repartizate

4. Numărul dosarelor arhivate
6.4. Elaborarea actelor cu caracter individual cu privire la activitatea
executorilor judecătorești

1. Examinarea cererilor depuse (de
suspendare, reînvestire, încetare)

30 ianuarie;
30 iunie;
30 decembrie
Ianuarie – decembrie;
La necesitate
(în dependență de
solicitări)
Săptămînal
(la decizia membrilor
colegiului);
La necesitate (în
dependență de numărul
sesizărilor);
La momentul parvenirii
solicitărilor
La necesitate

Obiectivul nr.7:Ținerea Registrului executorilor judecătorești
7.1.Completarea şi actualizarea Registrului executorilor judecătorești

1. Registrul actualizat și completat

Ianuarie – decembrie

7.2.Perfectarea extraselor din Registrul executorilor judecătorești

1. Numărul de extrase eliberate
2. Numărul modificărilor operate privind
datele executorilor judecătorești

La solicitare;
La necesitate

- 65 -

Obiectivul nr.8: Reglementarea şi organizarea activităţii de avocat
8.1. Perfectarea şi eliberarea licenţelor pentru exercitarea profesiei de avocat

1.Numărul licenţelor eliberate

Permanent

8.2. Înregistrarea formelor de organizare a activităţii de avocat

2.Numărul cabinetelor avocaţilor şi
birourilor asociate de avocaţi înregistrate

Permanent

Obiectiv nr.9: Reglementarea şi organizarea activităţii de mediator
9.1. Elaborarea proiectelor de ordine cu privire la eliberarea atestatelor pentru
exercitarea profesiei de mediator
9.2. Perfectarea atestatelor pentru exercitarea profesiei de mediator

1.Numărul de ordine întocmite

Permanent

1.Numărul de atestate eliberate

Permanent

9.3. Înregistrarea birourilor mediatorilor

1.Numărul birourilor individuale şi
birourilor asociate înregistrate prin ordinele
ministrului justiţiei

Permanent

Obiectiv nr.10:Ţinerea Registrului licenţelor pentru exercitarea profesiei de avocat
10.1. Completarea şi actualizarea Registrului licenţelor pentru exercitarea
profesiei de avocat
10.2. Actualizarea şi plasarea Listei avocaţilor care deţin licenţa pentru
exercitarea profesiei de avocat pe pagina web a Ministerului Justiţiei

1.Registru completat şi actualizat

Permanent

1.Lista actualizată şi plasată

Permanent

Obiectiv nr.11:Ţinerea Registrului cabinetelor avocaţilor şi birourilor asociate de avocaţi
11.1. Completarea şi actualizarea Registrului cabinetelor avocaţilor şi
birourilor asociate de avocaţi
11.2. Actualizarea şi plasarea Extrasului din Registrul cabinetelor avocaţilor şi
birourilor asociate de avocaţi pe pagina web a MJ
11.3. Perfectarea extraselor din Registrul cabinetelor avocaţilor şi birourilor
asociate de avocaţi
11.4. Întocmirea dosarelor cabinetelor avocaţilor şi birourilor asociate de
avocaţi

1.Registru completat şi actualizat

Permanent

1.Extras din Registrul actualizat şi plasat

Permanent

1.Numărul de extrase eliberate

Permanent

1.Numărul de dosare întocmite

Permanent

1.Tabelul actualizat şi plasat

Permanent

Obiectiv nr.12: Aprobarea Tabelului mediatorilor
12.1. Asigurarea plasării Tabelului mediatorilor pe pagina web a MJ
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12.2. Asigurarea publicării Tabelului mediatorilor în Monitorul Oficial al

1.Tabelul publicat

25 decembrie

Republicii Moldova

Obiectiv nr.13:Reglementarea și organizarea activităţii traducătorilor şi/sau interpreţilor și administratorilor autorizaţi
13.1. Organizarea și desfăşurarea examenului de atestare a traducătorilor și/sau
interpreților autorizați
13.2.Organizarea şedinţelor Comisiei de atestare a traducătorilor și
interpreților autorizați
13.3.Perfectarea autorizațiilor pentru activitatea, încetarea sau suspendare
activității de traducător și/sau interpret autorizat

1.Număr de ședințe organizate

Două sesiuni anuale de
primăvară și toamnă
La necesitate

1.Numărul autorizațiilor perfectate

La solicitare

1.Sesiuni organizate

 Direcția organizații necomerciale
Obiective:
1. Înregistrarea statutelor organizațiilor necomerciale
2. Efectuarea controlului organizațiilor necomerciale înregistrate
Obiectivul nr.1: Înregistrarea statutelor organizațiilor necomerciale
1.1.Elaborarea proiectelor de decizii cu privire la înregistrarea/refuzul
înregistrării statutelor organizațiilor necomerciale
1.2.Înscrierea datelor cu privire la înregistrarea, reorganizarea și lichidarea
organizațiilor necomerciale în Registrul de Stat al organizațiilor necomerciale,
precum și a datelor cu privire la modificarea sediului, a denumirii și a
conducătorului acestora
1.3.Perfectarea duplicatelor certificatelor de înregistrare

1. Numărul proiectelor elaborate

1.4.Perfectarea extraselor din Registrul de Stat al organizațiilor necomerciale

1. Numărul extraselor perfectate

1. Numărul dosarelor examinate

La expirarea termenului
legal prevăzut pentru
examinare

1. Numărul certificatelor perfectate

Obiectivul nr.2: Efectuarea controlului organizațiilor necomerciale înregistrate
2.1.Întocmirea proiectelor actelor de control al activității organizațiilor
necomerciale supuse procedurii de control

1. Numărul proiectelor actelor de control
întocmite
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În termen de 10 zile de
la realizarea acțiunii de

control

 Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor
Obiective:
1. Monitorizarea implementării documentelor de politici relevante activității Ministerului Justiției
2. Elaborarea documentelor de politici (strategii, programe, planuri)
3. Asigurarea implementării actelor legislative și normative
Obiectivul nr.1: Monitorizarea implementării documentelor de politici relevante activității Ministerului Justiției
1.1. Întocmirea Raportului privind gradul de implementare a Planului de
acțiuni al Guvernului pentru anul 2014
1.2. Coordonarea și evaluarea semestrială a rapoartelor de monitorizare
sectoriale privind implementarea Strategiei de reformare a sectorului justiției
pentru anii 2011-2016
1.3. Analiza comparativă a nivelului de realizare a Strategiei de reformare a
sectorului justiției pentru anii 2011-2016
1.4. Coordonarea procesului de elaborare și monitorizare a activităților
stipulate în Planul național de acțiuni în domeniul drepturilor omului pe anii
2011-2014 (PNADO)
1.5.Coordonarea procesului de implementare a politicilor anticorupție

1.Raport întocmit și remis Cancelariei de
Stat
1. Rapoarte examinate
2. Recomandări formulate

15 ianuarie

1.Analiză efectuată
2.Recomandări formulate
1. Proiect elaborat/coordonat pînă la finele
anului de gestiune

Iulie (semestrial)
Decembrie ( anual)
31 decembrie

1. Rapoarte elaborate

1.6. Întocmirea rapoartelor privind gradul de implementare a prevederilor
Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea
Europeană privind Programul de suport al reformei justiţiei conform matricei
(Hotărîrea de Guvern nr.669 din 02.09.2013)
1.7.Întocmirea Raportului de evaluare a Programului de Dezvoltare Strategică
al Ministerului Justiției pe anii 2012-2014
1.8.Întocmirea Raportului anual privind gradul de implementare a Planului de
acțiuni al Ministerului Justiției pentru anul 2014

1. Raport anual elaborat

Semestrial, pînă la data
de 15 a lunii ce urmează
30 martie

1. Raport de evaluare întocmit

30 septembrie

1. Raport anual întocmit și publicat pe
pagina web oficială a ministerului

15 ianuarie
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Iulie (semestrial)
Decembrie ( anual)

1.9.Întocmirea raportului final privind implementarea Planului de integritate al
Ministerului Justiției pentru anii 2012-2013

1. Raport elaborat și plasat pe pagina web
oficială a ministerului

30 mai

1.10.Elaborarea Raportului privind executarea bugetelor pe programe (forma 2
PR)
1.11.Elaborarea Raportului privind implementarea Strategiei sectoriale de
cheltuieli pe sectorul justiției

1. Raport final elaborat și remis Ministerului
Finanțelor
1. Raport elaborat și remis Ministerului
Finanțelor

Februarie;
Iulie
Conform termenului
indicat de Ministerul
Finanțelor

Obiectivul nr.2: Elaborarea documentelor de politici (concepții, strategii, programe, planuri)
2.1. Elaborarea concepției de evaluare a performanțelor de activitate în cadrul
Ministerului Justiției și identificarea indicatorilor de performanță relevanți
domeniilor de activitate
2.2.Elaborarea și actualizarea Strategiei sectoriale de cheltuieli pe sectorul
justiției

1. Proiect elaborat și coordonat

31 decembrie

1. Strategie elaborată și actualizată

2.3.Elaborarea propunerilor de buget pe programe (forma 1 PR) pentru anul
2015

1. Propunerile de buget pe programe
elaborate și prezentate Ministerului
Finanțelor
1. Programul de dezvoltare strategică
elaborat
1. Plan elaborat și plasat pe pagina web
oficială a Ministerului Justiției

Cu cel puțin 3 zile
lucrătoare înainte de
termenul de prezentare
indicat de Ministerul
Finanțelor
În conformitate cu
solicitarea Ministerului
Finanțelor
Decembrie

2.4.Elaborarea Programului de dezvoltare strategică a Ministerului Justiției pe
anii 2015-2017
2.5.Elaborarea Planului de acțiuni al Ministerului Justiției pentru anul 2014

1 martie

Obiectivul nr.3: Asigurarea implementării actelor legislative și normative
3.1. Coordonarea procesului de monitorizare a implementării actelor
legislative și normative în conformitate cu prevederile Hotărîrii de Guvern
nr.1181 din 22.12.2010

1. Proiectul raportului final elaborat

 Direcția economico-financiară și administrativă
Obiective:
1. Asigurarea procesului de elaborare a bugetului în sectorul justiţiei
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31 decembrie

2. Asigurarea executării bugetului de stat aprobat pentru Ministerul Justiţiei pe anul 2014
Obiectivul nr.1: Asigurarea procesului de elaborare a bugetului în sectorul justiţiei
1.1.Elaborarea Strategiei sectoriale de cheltuieli (CBTM 2015-2017)

1. Cadrul bugetar elaborat și actualizat

1.2.Elaborarea proiectului bugetului Ministerului Justiției pentru anul 2015 și
estimările pentru anii 2016-2017
1.3.Întocmirea planurilor de finanțare și a devizelor de cheltuieli ale
Ministerului Justiției pe anul 2015

1. Proiect elaborat și prezentat Ministerului
Finanțelor
1. Planurile de finanțare întocmite și
prezentate Ministerului Finanțelor

Conform termenului de
prezentare stabilit de
către Ministerul
Finanțelor

Obiectivul nr.2: Asigurarea executării bugetului de stat aprobat pentru Ministerul Justiţiei pe anul 2014
2.1.Executarea devizelor de cheltuieli bugetare și a devizelor financiare ale
mijloacelor speciale aprobate pentru anul 2014
2.2.Întocmirea și prezentarea dărilor de seamă privind executarea bugetului
ministerului pe anul 2014

1.Devize de cheltuieli bugetare și financiare
executate
1.Rapoarte întocmite

Permanent

1.1.Realizarea misiunilor de audit intern în cadrul autorităților administrative
din subordinea Ministerului Justiției

1. Rapoarte ale misiunilor de audit întocmite

1.2.Acordarea asistenței
privind evaluarea eficacității sistemului de
management financiar și control intern

1. Numărul propunerilor formulate

Februarie – martie;
Aprilie – mai;
Octombrie - noiembrie
La solicitare

2.1. Avizarea actelor legislative și normative

1. Numărul actelor normative avizate

Ianuarie - decembrie

2.2. Examinarea petițiilor/reclamațiilor și elaborarea în termen a răspunsurilor

1. Numărul de petiții/reclamații recepționate
2. Numărul de petiții/reclamații examinate în

Ianuarie - decembrie

20 februarie;
04 august; 04 noiembrie

 Direcția control și audit intern
Obiective:
1.
Întreprinderea măsurilor organizatorice și metodice
2.
Asigurarea și consolidarea activității subdiviziunii
1. Întreprinderea măsurilor organizatorice și metodice

2. Asigurarea și consolidarea activității subdiviziunii
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termen din numărul total de petiții
recepționate

 Secția resurse umane
Obiective:
1. Promovarea şi implementarea unui management eficient al resurselor umane
2. Evidența datelor și documentelor cu privire la personalul ministerului și autorităților administrative gestionate de Ministerul Justiției
3. Respectarea prevederilor legale privind declararea veniturilor şi proprietăţii şi intereselor personale
Obiectivul nr.1: Promovarea şi implementarea unui management eficient al resurselor umane
1.1.Asigurarea transparenţei procesului de numire prin concurs a funcționarilor
publici

1.2.Realizarea procedurii de evaluare a performanțelor profesionale în cadrul
aparatului central al ministerului şi autorităților administrative din subordine
gestionate

1.3.Elaborarea Planului de instruire profesională pentru anul 2014
1.4.Coordonarea şi monitorizarea implementării Planului de instruire
profesională pentru anul 2014

1.5. Informarea funcţionarilor publici despre oportunităţile de studii şi stagieri pe
termen scurt, mediu şi lung, în instituţii de învăţămînt de înalt prestigiu de peste

1. Numărul anunţurilor publicate pe paginile
www.cariere.gov.md și www.justice.gov.md
2. Numărul concursurilor organizate
3. Numărul persoanelor numite în funcție
prin concurs
1. Obiective individuale stabilite pentru toţi
funcţionarii publici
2. Note informative întocmite
3. Acte administrative privind acordarea
gradului de calificare
4. Numărul de funcționari publici evaluați pe
parcursul anului

Ianuarie – decembrie

1. Plan elaborat şi prezentat conducerii spre
aprobare
1. Numărul cursurilor de instruire interne
organizate din numărul total de cursuri
planificate
2. Numărul persoanelor instruite
3. Note informative elaborate
1. Numărul de funcţionari delegaţi la studii
peste hotare

15 martie

- 71 -

15 februarie;
1 martie;
1 martie;
1 mai – 15 decembrie

Permanent;

Semestrial, pînă la data
de 15 a lunii ce urmează
Permanent

hotare, menite să răspundă direct necesităţilor de perfecţionare a funcţionarilor
publici într-un domeniu sau altul
1.6. Informarea personalului angajat pe parcursul anului în domeniul legislaţiei
referitor la funcţia publică şi statutul funcţionarului public și a securității și
sănătății în muncă

2. Numărul de angajamente scrise semnate
1. Număr de angajați informați din numărul
total de persoane angajate în anul 2014

Ianuarie - decembrie

Obiectivul nr.2: Evidenţa datelor şi documentelor cu privire la personalul ministerului şi autorităţilor administrative gestionate de Ministerul
Justiţiei
2.1.Elaborarea proiectelor de acte administrative cu privire la ocuparea,
modificarea/suspendarea/încetarea raporturilor de serviciu/de muncă,
evaluarea personalului şi la alte proceduri de personal pentru angajaţii
aparatului central şi autorităților administrative din subordine
2.2.Completarea rapoartelor statistice privind evidenţa personalului aparatului
central şi autorităților administrative din subordine

1. Numărul actelor administrative elaborate
2. Numărul actelor administrative modificate

Permanent

1. Numărul rapoartelor completate
2. Respectarea termenilor de prezentare

2.3. Organizarea activării și dezactivării polițelor de asigurare medicală a
angajaților ministerului și autorităților administrative din subordine

1. Respectarea termenelor de activare și
dezactivare a polițelor
2. Numărul amenzilor aplicate persoanelor
responsabile
1. Registru completat

Trimestrial, pînă la data
de 10 a lunii ce
urmează;
Lunar, pînă la data de 5
a lunii ce urmează;
Semestrial, pînă la data
stabilită de Cancelaria
de Stat
Pînă la data de 7 a lunii
următoare

2.4.Completarea Registrului electronic al funcționarilor publici - SIMRU
2.5. Respectarea prevederilor legislației privind evidența militară

1. Numărul informațiilor expediate în adresa
centrelor militare
2. Fișe completate și actualizate
3. Respectarea termenilor
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Permanent
Pînă la data de 10 a
lunii următoare

Obiectivul nr.3: Respectarea prevederilor legale privind declararea veniturilor şi proprietăţii şi intereselor personale
3.1.Asigurarea executării prevederilor legale privind declararea veniturilor,
proprietății și intereselor personale

1. Numărul declarațiilor colectate

2. Numărul subiecților declarării, care nu au
depus declarații anuale interne
3. Numărul informațiilor expediate Comisiei
Naţionale de Integritate
3. Respectarea termenilor de prezentare a
declarațiilor la CNI
4. Numărul subiecților declarării care au
încălcat termenul de depunere a declarațiilor
5. Numărul persoanelor informate despre
depunerea declarațiilor după expirarea unui
an de la încetarea activității din numărul
total de persoane cu care s-a încetat
raporturile de serviciu/muncă

Permanent, în termen de
20 de zile de la primirea
declaraţiilor;
15 aprilie;
Permanent, în termen de
20 de zile de la primirea
declaraţiilor;

1 ianuarie -31
decembrie

 Secția Secretariat

Obiective:
1. Asigurarea modului de organizare a lucrului cu documentele
2. Monitorizarea respectării termenelor de examinare a petițiilor
Obiectiv nr.1:Asigurarea modului de organizare a lucrului cu documentele
1.1.Primirea, înregistrarea, evidența, păstrarea, expedierea și distribuirea
corespondenței
Efectuarea controlului examinării și executării în termen a documentelor
autorităților publice

1.2.Asigurarea sistematizării, păstrării și folosirii documentelor de arhivă

1.Numărul de documente
înregistrate/expediate conform Fișierului de
înregistrare a corespondenței
2.Numărul documentelor înregistrate în
sistemul de management al documentelor
electronice (e - Management)
1.Nomenclator al dosarelor aprobat
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Ianuarie - decembrie

Ianuarie - decembrie

31 martie

2. Inventare cu termen de păstrare
permanent/de lungă durată aprobate
3.Act de nimicire a documentelor cu termen
de păstrare expirat aprobat

Obiectiv nr.2: Monitorizarea respectării termenelor de examinare a petițiilor
2.1.Asigurarea înregistrării și examinării petițiilor

1. Numărul petiţiilor înregistrate
2. Numărul petiţiilor examinate cu depăşirea
termenului din numărul total de petiții
3. Numărul informațiilor privind expirarea
termenelor de examinare a petițiilor
prezentate executorilor responsabili
4. Numărul informațiilor privind
examinarea petițiilor cu depășirea termenului
prezentate conducerii
5. Note informative despre mersul
examinării petițiilor elaborate
6. Respectarea termenilor de prezentare

Permanent;

Semestrial, pînă la data
de 15 a lunii următoare

 Serviciul protocol, informare și comunicare cu mass-media
Obiective:
1. Promovarea unei imagini instituționale transparente și pozitive a Ministerului Justiției în societate
2. Dezvoltarea comunicării pe interiorul instituției și a capacităților de comunicare ale funcționarilor
3. Promovarea rezultatelor Strategiei de reformă a sectorului Justiției pentru anii 2011-2016
Obiectivul nr.1: Promovarea unei imagini instituționale transparente și pozitive a Ministerului Justiției în societate
1.1.Elaborarea comunicatelor/materialelor de presă

1.2.Organizarea evenimentelor publice (conferințe de presă, briefing-uri, club
de presă etc.)
1.3. Organizarea de traininguri jurnaliștilor specializați pe justiție

1. Numărul de comunicate/materiale de
elaborate și plasate pe pagina web oficială a
ministerului
1. Numărul de evenimente organizate

Ianuarie - decembrie

1. Numărul de traininguri organizate și a

Ianuarie - decembrie
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Ianuarie - decembrie

numărului de participanți prezenți
1.4.Mediatizarea evenimentelor de importanță publică organizate de către
Ministerul Justiției
1.5. Armonizarea Strategiei de comunicare și relații publice a Ministerului
Justiției cu documentele de politici și ghidul de utilizare a rețelelor de
socializare

1. Numărul de evenimente mediatizate

Ianuarie - decembrie

1. Strategie racordată cu documentele de
politici și ghidul de utilizare a rețelelor de
socializare

30 decembrie

Obiectiv nr.2. Dezvoltarea comunicării pe interiorul instituției și a capacităților de comunicare ale funcționarilor
2.1.Instruirea periodică a personalului Ministerului Justiției și a autorităților
administrative din subordine în domeniul comunicării
2.2.Stabilirea și menținerea unei relații de colaborare cu subdiviziunile
structurale/persoanele responsabile de comunicare din cadrul autorităților
administrative din subordinea ministerului
2.3. Elaborarea instrucțiunii cu privire la realizarea activităților de protocol în
cadrul ministerului

1. Numărul de ședințe, trening-uri, alte
instrumente de comunicare realizate
1. Numărul de ședințe comune organizate

Ianuarie - decembrie

1.Instrucțiune elaborată

30 decembrie

Ianuarie - decembrie

Obiectiv nr.3: Promovarea rezultatelor Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016
3.1.Realizarea obiectivelor prevăzute în Planul de comunicare a rezultatelor
Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016

1. Raportarea în baza Planului de
comunicare a rezultatelor SRSJ 2011-2016

Trimestrial, pînă la data
de 20 a lunii ce urmează

 Serviciul e - Transformare
Obiectiv nr.1: Implementarea continuă a procesului de e - Transformare
1.1.Monitorizarea proiectelor de e-transformare spre realizare în cadrul
aparatului central și autorităților administrative din subordinea Ministerului
Justiției
1.2.Elaborarea Regulamentului intern al subdiviziunii e – Transformare

1. Monitorizare efectuată
2. Raport întocmit

Permanent

1. Regulament elaborat și remis spre
aprobare

31 martie

 Serviciul arhivă
Obiective:
3. Asigurarea gestionării eficiente a fondului de arhivă notarială
4. Asigurarea păstrării și ordonării fondului arhivistic în condițiile prevăzute de lege
5. Sporirea accesibilității şi operativității în îndeplinirea cererilor beneficiarilor
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Obiectiv nr.1: Asigurarea gestionării eficiente a fondului de arhivă notarială
1.1. Realizarea acţiunilor procedurale necesare privind transmiterea actelor şi
registrelor notariale pentru efectuarea expertizei sau pentru participarea în
şedinţa judiciară

1.Numărul actelor şi registrelor transmise

Ianuarie – decembrie

Obiectiv nr.2: Asigurarea păstrării și ordonării fondului arhivistic în condițiile prevăzute de lege
2.1. Definitivarea procesului de întocmire a inventarelor pe BNS nr. 7 (Biroul
Notarial de Stat) şi iniţierea procesului similar privind BNS nr. 5
2.2. Realizarea procesului de verificare a inventarelor pe BNS nr. 7

1.% de realizare a acţiunilor

Ianuarie – decembrie

1.Numărul dosarelor verificate

Obiectiv nr.3: Optimizarea fondului de arhivă a fondului de arhivă a Ministerului Justiției
2.3.Preluarea gestiunii fondului de arhivă al Ministerului Justiției (arhiva
DON, arhiva DA)

1. Numărul dosarelor preluate și examinate

30 decembrie

Obiectiv nr.4: Sporirea accesibilității şi operativității în îndeplinirea cererilor beneficiarilor
4.1. Elaborarea proiectului de modificare a anexei nr. 1 a Hotărîrii Guvernului
nr. 241 din 06.03.2006 cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor
efectuate şi serviciilor prestate, contra plată, de Ministerul Justiţiei şi instituţiile
subordonate ale acestuia şi tarifelor la acestea, precum şi a regulamentelor
privind modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale

1.Proiect elaborat şi transmis spre aprobare
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Ianuarie – decembrie

III.Desfăşurarea acțiunilor suplimentare cadrului de activitate prevăzut de documentele de politici și planurile guvernamentale de către

autoritățile administrative din subordinea ministerului
Lista autorităţilor administrative din subordinea Ministerului Justiţiei (anexa nr. 3 a Hotărîrii de Guvern nr.736 din 03.10.2012 cu privire la

organizarea și funcționarea Ministerului Justiției):










Departamentul instituţiilor penitenciare
Oficiul central de probaţiune
Departamentul de administrare judecătorească
Serviciul stare civilă
Centrul de informaţii juridice
Centrul de armonizare a legislaţiei
Centrul naţional de expertize judiciare
Direcţia de justiţie a Găgăuziei

Camera Înregistrării de Stat (întreprindere monitorizată de Ministerul Justiţiei, anexa nr. 4 a Hotărîrii de Guvern nr.736 din 03.10.2012 cu

privire la organizarea și funcționarea Ministerului Justiției).
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Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

 Departamentul instituțiilor penitenciare
Obiectivul nr.1: Întreprinderea măsurilor organizaționale
Obiective:
1. Întreprinderea măsurilor organizaţionale
2. Întărirea regimului pazei, supravegherii şi consolidarea ordinii de drept
3. Organizarea activităţii serviciului special
4. Activităţile socio-educative, psihologice şi de asistenţă socială
5. Organizarea muncii, producerii, economiei, finanţelor, asigurării logistice şi atragerii investiţiilor
6. Desfășurarea activităţilor de ocrotire a sănătăţii
7. Întreprinderea măsurilor de activitate cu personalul
8. Perfectarea cadrului normativ
Obiectiv nr.1: Întreprinderea măsurilor organizaţionale
1.1. Realizarea reportajelor video, subiectelor de ştiri şi emisiunilor
specializate în cadrul posturilor de televiziune naţionale, locale şi
internaţionale, acreditate în Republica Moldova

1.Reportaje video şi emisiuni specializate
realizate, inclusiv participarea la emisiuni
TV

30 iulie

Obiectiv nr.2: Întărirea regimului pazei, supravegherii şi consolidarea ordinii de drept
2.1. Asigurarea funcţionării telefonului de încredere, pentru semnalarea
cazurilor de tortură în cadrul sistemului penitenciar
2.2. Intensificarea măsurilor de prevenire a pătrunderii obiectelor şi
substanţelor interzise în penitenciare, cu documentarea cazurilor de implicare a
persoanelor civile
2.3. Acordarea ajutorului practic la desfăşurarea măsurilor de regim în
penitenciare, cu implicarea forţelor şi mijloacelor suplimentare
2.4. Intensificarea măsurilor de prevenire a violenţei şi acţiunilor de intimidare
în mediul deţinuţilor

1. Numărul de apeluri recepţionate

31 decembrie

1. Cantitatea obiectelor/ substanţelor
interzise depistate şi ridicate
2. Numărul cazurilor de documentate
1. Rezultatele măsurilor întreprinse raportate
în termen
1. Numărul cazurilor de violenţă şi acţiuni de
intimidare constatate/ prevenite

31 decembrie
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31 decembrie
30 decembrie

Responsabil
(subdiviziune)

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Obiectiv nr.3: Organizarea activității serviciului special
3.1. Verificarea respectării prevederilor cadrului legal privind primirea şi
evidenţa, condamnaților la închisoare și detențiune pe viață, liberarea lor din
detenţie, transferarea persoanelor în privința cărora a fost aplicată măsura
arestului preventiv

3.3. Analizarea, pentru implementarea practicii europene, referitor la statistica
persoanelor private de libertate.

1. Verificări realizate
2. Note informative privind rezultatele
verificărilor elaborate şi prezentate spre
aprobare
3. Depistarea şi înlăturarea deficienţilor în
domeniul supus verificării
1. Stabilirea nivelului de realizare a
termenilor de referinţă
2. Note informative elaborate
1. Nivelul de realizare a termenilor de
referinţă

3.4. Elaborarea şi aprobarea formularelor statistice, pentru persoanele private
de libertate

2. Actul normativ elaborat și remis
Guvernului spre examinare

3.5. Elaborarea şi aprobarea Ghidului cu privire la activitatea serviciilor
evidenţă specială

1. Ghidul aprobat
2. Editarea actului normativ

3.2. Verificarea modului de organizare a Comisiilor penitenciare. Convocarea,
după caz, a secretarilor de comisii

30 iunie

31 decembrie

31 septembrie

31 decembrie

Obiectivul nr.4: Desfășurarea activităţilor socio-educative, psihologice şi de asistenţă socială
4.1. Desfăşurarea Festivalului interpenitenciar „Evantai Cultural” – Ediţia a III

1. Activitate realizată

31 decembrie

4.2. Elaborarea proiectelor de terapie socială, reieşind din necesităţile şi
interesele de grup. Implementarea proiectelor elaborate
4.3. Implementarea, de comun cu OCP, a programelor de pregătire a copiilor
pentru eliberarea din detenţie
4.4. Realizarea Conferinţei ştiinţifico-practice „Perspective ale intervenţiei
psihosociale în mediul penitenciar”

1. Concepte elaborate/implementate
2. Numărul deţinuţilor implicaţi în activităţi
1. Programe elaborate şi aplicate

31 decembrie

1. Conferinţa realizată

30 iunie

31 septembrie

Obiectivul nr.5: Organizarea muncii, producerii, economiei, finanţelor, asigurării logistice şi atragerii investiţiilor
5.1. Achiziţionarea şi implementarea programelor unice automatizate, privind
evidenţa contabilă în cadrul sistemului penitenciar

1.Programe privind evidenţa contabilă
achiziţionate şi implementate în toate
subdiviziunile DIP
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31 decembrie

Responsabil
(subdiviziune)

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

5.2. Iniţierea lucrărilor de reconstrucţie, consolidare şi creare a unor noi spaţii
de detenţie în Penitenciarul nr.3-Leova
5.3. Continuarea lucrărilor de construcţie la aprovizionarea cu apă potabilă a
Penitenciarului nr.6-Soroca

1.Lucrări de proiectare executate
2. Lucrările de construcţie iniţiate
1. Lucrări de proiectare executate
2. Lucrările de construcţie iniţiate

31 decembrie

5.4. Finalizarea lucrărilor de proiectare a sectorului nou de detenţie din
Penitenciarul nr.5-Cahul
5.5. Finalizarea lucrărilor de proiectare a blocurilor de regim ale
Penitenciarului nr.10-Goian
5.6. Organizarea procedurilor de achiziţie publice

1. Lucrările de proiectare executate

30 iunie

1. Lucrările de proiectare executate

30 iunie

1.Contractele realizate

31 decembrie

5.7. Evaluarea necesităţilor instituţiilor subordonate DIP, în scopul elaborării
Planului de măsuri pentru pregătirea sistemului penitenciar către perioada
toamnă-iarnă 2014-2015
5.8. Realizarea activităţilor de instruire şi informare în baza relaţiilor de
colaborare

2. Plan elaborat şi remis spre aprobare

30 iunie

1.Numărul de seminare, conferinţe, ateliere,
mese rotunde realizate
2. Numărul de programe de instruire şi
suporturi de curs elaborate şi diseminate
către beneficiari
1.Rapoartele de evaluare prezentate
2. Numărul proiectelor elaborate
3. Numărul proiectelor finanţate
1. Numărul de colaborări noi şi reluate
2. Numărul de acorduri inter-penitenciare
semnate
3. Numărul de acorduri semnate cu
administraţii penitenciare
1. Determinarea gradului de respectare a
legislaţiei în vigoare

31 decembrie

1. Măsuri întreprinse de eficientizare a

31 decembrie

5.9. Elaborarea proiectelor de asistenţă pentru sistemul penitenciar

5.10. Semnarea acordurilor de colaborare cu sistemele penitenciare din
străinătate şi acorduri penitenciar-penitenciar

5.11. Verificarea respectării procedurii de antrenare la muncă a condamnaţilor,
evidenţei timpului de muncă şi modului de compensare privilegiată din contul
duratei pedepsei
5.12. Intensificarea activităţii de producere în cadrul sistemului penitenciar,
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31 decembrie

31 decembrie

31 decembrie

31 decembrie

Responsabil
(subdiviziune)

Acțiuni
prin deschiderea noilor sectoare de producere şi antrenarea unui număr sporit
de condamnaţi la muncă

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

activităţii

Obiectivul nr.6: Organizarea activităţilor de ocrotire a sănătăţii
6.1. Încheierea contractelor pentru achiziţionarea medicamentelor şi produselor
parafarmaceutice strict necesare pentru acordarea asistenţei medicale
deţinuţilor
6.2. Modernizarea echipamentului şi utilajului medical din penitenciare

1. Contracte încheiate, pentru achiziţionarea
medicamentelor şi produselor
parafarmaceutice
1.Echipament şi utilaj medical modernizat

31 decembrie

31 decembrie

Obiectiv nr.7: Întreprinderea măsurilor de activitate cu personalul
7.1. Promovarea metodei pregătirii iniţiale şi perfecţionării obligatorii a
personalului sistemului penitenciar în Centrul Instructiv al DIP
7.2. Stabilirea relaţiilor de colaborare prin perfectarea şi semnarea acordurilor
bilaterale de cooperare în domeniul instruirii efectivului penitenciar
7.3. Organizarea şi desfăşurarea Ştafetei combinate în memoria colonelului
„A.Rusu”
7.4. Studierea în cadrul şedinţelor de pregătire profesională a tematicii privind
aplicarea forţei fizice şi a mijloacelor speciale de către personalul sistemului
penitenciar; prevenirea tuturor formelor de discriminare, tratament inuman sau
degradant
7.5. Stabilirea criteriilor şi metodelor psihodiagnostice individuale, în procesul
de preselecţie a angajaţilor în penitenciare
7.6. Determinarea nivelului de ardere profesională a lucrătorilor medicali.
Întocmirea programului de trening psihologic. Determinarea eficienţei
programului

1. Sporirea nivelului de pregătire
profesională
2. Numărul de colaboratori instruiţi
1.Instruirea tinerilor specialişti pentru
serviciul în sistemul penitenciar
1.Activităţi desfăşurate
2. Numărul de participanţi implicaţi
3. Echipe premiate
1. Numărul de persoane instruite
2. Numărul de seminare organizate
3. Numărul cazurilor de aplicare ilegală sau
disproporţională a forţei fizice sau a
mijloacelor speciale.
1.Fişe de post analizate
2. Set de teste pentru fiecare funcţie
existentă
1.Chestionare aplicate, analizate
2. Număr de colaboratori instruiţi
3. Metode şi tehnici eficiente, învăţate pentru
prevenirea fenomenului arderii profesionale

Obiectiv nr.8: Perfectarea cadrului normativ
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31 decembrie

31 decembrie
31 mai

31 decembrie

30 iunie

30 septembrie

Responsabil
(subdiviziune)

Acțiuni
8.1. Modificarea Hotărîrii de Guvern nr.583 din 26.05.2006, cu privire la
Statutul executării pedepsei de către condamnați
8.2. Modificarea Hotărîrii de Guvern nr.609 din 29.05.2006, privind normele
de alimentare zilnică și obiecte de toaletă și menaj ale deținuților
8.3. Modificarea Hotărîrii de Guvern nr.1310 din 24.11.2008 cu privire la
Departamentul instituțiilor penitenciare

Indicatori de produs/rezultat
1. Propuneri de modificare elaborate și
prezentate conform competențelor

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

31 decembrie

 Oficiul central de probațiune
Obiective:
1. Monitorizarea activității birourilor de probațiune
2. Eficientizarea sistemului de justiție pentru minori
3. Asigurarea continuității procesului de probațiune individualizat, începînd cu etapa presentențială și terminînd cu serviciile de asistență
postdetenție
4. Monitorizarea procesului de punere în executare a pedepselor penale și sancțiunilor contravenționale
5. Perfecționarea și monitorizarea implementării cadrului normativ cu privire la probaţiune
6. Asigurarea transparenței și mediatizarea activităţilor de probaţiune, stabilirea şi menţinerea relaţiilor cu instituţiile media
7. Consolidarea parteneriatelor dintre serviciul de probațiune și alte instituții de nivel central, local și internațional
Obiectivul nr.1: Monitorizarea activității birourilor de probațiune
1.1.Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor cu privire la activitatea de
probaţiune
1.2. Organizarea şi desfăşurarea controalelor de verificare planificate a
activităţilor birourilor de probaţiune

1. Dificultăți identificate
2. Recomandări formulate
1. Număr de inspectări efectuate
2. Măsuri pentru redresarea situaţiei
întreprinse

Ianuarie;
aprilie, iulie, octombrie
Aprilie, iulie,
octombrie;
Octombrie-decembrie

Obiectiv nr.2: Eficientizarea sistemului de justiție pentru minori
2.1. Implementarea programului –pilot ,,Prevenirea violenței la minori”

1. Program-pilot implementat

Martie - decembrie

2.2. Stabilirea şi menţinerea relaţiilor cu instituțiile active în domeniul

1. Numărul activităţilor desfăşurate

Ianuarie - decembrie
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Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

protecţiei drepturilor copilului

2. Numărul de copii asistați

2.3. Coordonarea desfăşurării activităților de pregătire către eliberare şi
aplicarea programelor de corecţie a comportamentului, privind reintegrarea
socială a minorilor eliberaţi din locurile de detenție

1. Numărul de activităţi desfășurate
2. Numărul de contracte încheiate
3. Numărul de persoane implicate

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

Ianuarie - decembrie

Obiectiv nr.3: Asigurarea continuității procesului de probațiune individualizat, începînd cu etapa presentențială și terminînd cu serviciile de
asistență postdetenție
3.1. Evaluarea mecanismului de supraveghere a subiecților de probațiune în
activitatea de resocializare a acestora în dependență de obligațiunile stabilite
de instanță
3.2.Implementarea la nivel național a programului de corecție
comportamentală „Motivaţia spre schimbare” în Birourile de probațiune.
3.3. Stabilirea parteneriatelor cu instituţiile ale căror servicii sunt necesare în
soluționarea problemelor psihosociale ale subiecților probațiunii.
3.4. Monitorizarea și evaluarea cazurilor privind recidiva de infracţiune a
persoanelor aflate în evidenţa probaţiunii în baza art. 90, 91 Codul Penal al
RM.

1. Raport de evaluare efectuată și
recomandări formulate

Ianuarie - decembrie

1. Program implementat

Ianuarie - decembrie

1. Acorduri de parteneriat încheiate

Ianuarie - decembrie

1. Notă informativă întocmită

Iulie - decembrie

Obiectiv nr.4: Monitorizarea procesului de punere în executare a pedepselor penale și sancțiunilor contravenționale
4.1. Monitorizarea procesului de punere în executare a pedepsei penale și
sancțiunii contravenționale sub formă de muncă neremunerată în folosul
comunității
4.2. Monitorizarea procesului în executare a pedepsei penale și sancțiunii
contravenționale cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de
exercita o anumită activitate.

1. Numărul de încălcări înregistrate
1. Note informative întocmite şi recomandări
formulate
1. Numărul de încălcări înregistrate
2. Note informative întocmite şi
recomandări formulate

Permanent

Permanent

Obiectiv nr.5: Perfecționarea și monitorizarea implementării cadrului normativ cu privire la probaţiune
5.1. Monitorizarea respectării legislaţiei în vigoare de către subdiviziunile
teritoriale ale Oficiului central de probaţiune
5.2. Elaborarea, modificarea/completarea actelor normative şi legislative ce
vizează activitatea de probaţiune

1. Numărul inspectărilor efectuate
2. Numărul notelor informative privind
încălcările depistate şi măsurile întreprinse
1.Numărul proiectelor de acte normative
elaborate sau avizate
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Ianuarie – decembrie

Ianuarie - decembrie

Responsabil
(subdiviziune)
Obiectiv nr.6: Asigurarea transparenței și mediatizarea activităţilor de probaţiune, stabilirea şi menţinerea relaţiilor cu instituţiile media
Acțiuni

6.1. Realizarea reportajelor video, subiectelor de ştiri, radio şi emisiunilor
specializate în cadrul posturilor de televiziune naţionale şi locale
6.2. Colectarea din birourile de probaţiune a materialelor jurnalistice realizate
săptămînal și prezentarea rapoartelor ce ţin de acţiunile realizate

Indicatori de produs/rezultat

1.Număr de reportaje video, radio şi
emisiuni specializate realizate
1.Rapoarte de activitate analizate şi
prezentate

Termen de realizare

Permanent
Permanent

Obiectiv nr.7: Consolidarea parteneriatelor dintre serviciul de probațiune și alte instituții de nivel central, local și internațional
7.1. Stabilirea parteneriatelor, la nivel internațional, central și local cu
instituțiile din comunitate a căror servicii sunt solicitate pentru soluționarea
problemelor cu care se confruntă beneficiarii probațiunii.
7.2. Coordonarea procesului de implementare a proiectelor în vederea realizării
obiectivelor de bază a sistemului de probațiune.
7.3. Organizarea și desfășurarea evenimentelor locale, internaționale
(seminare,mese rotunde, conferințe etc.)

1. Numărul de acorduri de colaborare
încheiate

Permanent

1.Numărul de proiecte inițiate/implementate

Ianuarie - decembrie

1.Numărul evenimentelor organizate şi
desfăşurate

Ianuarie - decembrie

1.1.Asigurarea generalizării datelor statistice privind înfăptuirea justiției

1.Raport anual pentru anul 2013 elaborat

28 februarie

1.2.Implementarea raportării statistice automatizate

1.Rapoarte statistice automatizate elaborate

Permanent

 Departamentul de Administrare Judecătorească
Obiectivul:
1. Consolidarea și automatizarea raportării statistice

 Serviciul Stare Civilă
Obiective:
1. Îmbunătăţirea cadrului normativ şi asigurarea implementării prevederilor stipulate în materie de stare civilă
2. Îmbunătățirea calității prestării serviciilor de stare civilă
3. Monitorizarea activității oficiilor stare civilă
4. Monitorizarea financiară a activității economico-financiare a organelor de stare civilă
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Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Obiectivul nr.1: Îmbunătăţirea cadrului normativ şi asigurarea aplicării prevederilor stipulate în materie de stare civilă
1.1.Elaborarea proiectului de Lege de modificare a unor acte legislative
privind prestarea serviciilor de stare civilă
1.2.Elaborarea proiectului Hotărârii de Guvern de modificare a Hotărârii de
Guvern nr. 757 din 2006 cu privire la aprobarea modelului unic al formularelor
certificatelor de stare civilă şi la Hotărârea de Guvern nr. 558 din 18 mai 2007
cu privire la aprobarea modelelor unice ale formularelor tipizate ale actelor de
stare civilă
1.3.Modificarea Regulilor de înscriere a naţionalităţii, în contextul
modificărilor la Legea nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare
civilă aprobate prin Legea nr. 248 din 24 octombrie 2013
1.4.Definitivarea proiectului de act normativ privind reglementarea scrierii
denumirilor unităţilor administrativ-teritoriale în documentele de stare civilă
1.5.Elaborarea proiectului Hotărârii de Guvern de modificare a Hotărârii de
Guvern nr. 738 din 20 iunie 2008 pentru aprobarea Nomenclatorului şi
tarifelor la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare
civilă, precum şi a Regulamentului cu privire la modul de formare şi direcţiile
de utilizare a mijloacelor speciale

1.Proiect elaborat şi expediat la avizare
Ministerului Justiţiei
1.Proiect de hotărâre elaborat şi expediat la
avizare Ministerului Justiţiei

30 iunie

1.Reguli modificate

30 iunie

1.Proiect definitivat

30 decembrie

1.Proiect de hotărâre de Guvern elaborat și
remis spre examinare

30 septembrie

15 februarie

Obiectivul nr.2: Îmbunătățirea calității prestării serviciilor de stare civilă
2.1.Efectuarea studiului de fezabilitate privind instituirea în cadrul SSC a unui
sistem digitizat de gestionare (management) şi procesare a documentelor:
- actelor departamentale (ordinelor, dispoziţiilor), scrisorilor metodice,
contractelor şi de evidenţă a imobilelor aflate în gestiunea SSC;
corespondenţei SSC (inclusiv a celei deja arhivate)
2.2.Implementarea şi extinderea serviciilor de e-apostilă

1.Studiu elaborat

30 septembrie

1.Număr de servicii implementate în Oficiile
Stării Civile

Ianuarie - decembrie

1.Număr de seminare republicane şi zonale

31 ianuarie

Obiectiv nr.3: Monitorizarea activității oficiilor stare civilă
3.1.Organizarea seminarelor republicane şi zonale privind acordarea ajutorului
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Responsabil
(subdiviziune)

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

metodic

organizate

24 iulie

3.2.Efectuarea controlului activităţii oficiilor stare civilă

1.Număr de controale efectuate

Ianuarie-decembrie

Responsabil
(subdiviziune)

Obiectiv nr.4: Monitorizarea financiară a activității economico-financiare a organelor de stare civilă
4.1.Elaborarea proiectului bugetului SSC pentru anul 2015
4.2.Întocmirea planurilor de finanțare și a devizelor de cheltuieli ale SSC pe
anul 2015
4.3.Întocmirea şi prezentarea dărilor de seamă privind executarea bugetului

4.4.Organizarea controlului disciplinei financiare şi întocmirea notelor
informative privind controalele efectuate

1.Proiect elaborat și prezentat Ministerului
Justiției
1.Planurile de finanțare întocmite și
prezentate Ministerului Justiției
1.Rapoarte întocmite şi prezentate

1.Controale efectuate
2. Note informative
întocmite

Cu cel puțin 2 zile de la
data prezentată de către
Ministerul Justiției
Cu cel puţin 2 zile de la
data prezentată de către
Ministerul Justiţiei
Condiţionat de data
controlului efectuat

 Centrul de informații juridice
Obiective:
1. Formarea spațiului informațional integrat cu caracter juridic prin prisma digitizării tuturor activităților ce țin de competența Ministerului
Justiției
2. Executarea sarcinilor principale stipulate în regulamentul CIJ conform Hotărîrii de Guvern nr. 488 din 29.03.2008
3. Sporirea transparenţei activităţii Ministerului Justiţiei
4. Perfecționarea cadrului legal și instituțional în domeniul prestării serviciilor publice
5. Consolidarea capacităților profesionale individuale ale personalului OCP
Obiectivul nr.1: Formarea spațiului informațional integrat cu caracter juridic prin prisma digitizării tuturor activităților ce țin de competența
Ministerului Justiției
1.1.Implementarea serviciului – pilot de gestiune electronică a documentelor
(SIGEDIA) pentru Guvern în autoritățile APC
1.2.Migrarea sistemelor informatice și serviciilor electronice ale autorităților

1. Sistem implementat

31 mai

1. Servicii virtualizate pe platforma M-Cloud

Ianuarie - decembrie
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Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

APC pe platforma tehnologică guvernamentală comună M-Cloud în
conformitate cu Planul de Migrare aprobat

Obiectivul nr.2: Executarea sarcinilor principale stipulate în regulamentul CIJ conform Hotărîrii de Guvern nr. 488 din 29.03.2008
2.1.Ținerea Registrelor de Stat al actelor juridice

1. Registrul de stat completat

Permanent

2.2.Administrarea, perfecționarea și dezvoltarea bazei tehnice și de program a
Ministerului
2.3.Prestarea serviciilor informaționale

1. Bază tehnică şi de program perfecţionată
şi dezvoltată
1. Numărul actelor normative eliberate
2. Numărul extraselor autentificate
3. Numărul contractelor încheiate

Permanent
Permanent

Obiectiv nr.3: Sporirea transparenţei activităţii Ministerului Justiţiei
3.1. Dezvoltarea și îmbunătățirea paginii web a Ministerului Justiției

1. Numărul de proiecte de acte normative şi
legislative plasate pe site în raport cu
numărul proiectelor elaborate
2. Numărul de proiecte de decizii publicate
în raport cu numărul proiectelor elaborate
3. Numărul de documente de politici,
proiecte de acte normative publicate

Permanent

Obiectiv nr.4: Perfecționarea cadrului legal și instituțional în domeniul prestării serviciilor publice
4.1.Digitalizarea actelor juridice adoptate pînă în anul 1990

1. Numărul actelor juridice digitalizate

Ianuarie – decembrie

4.2.Plasarea tratatelor internaționale în Registrul de Stat al actelor juridice al
Republicii Moldova

1. Numărul tratatelor juridice plasate

Ianuarie – decembrie

 Centrul de armonizare a legislației
Obiective:
1. Îmbunătăţirea procesului de armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene
2. Perfecționarea cadrului legal cu privire la armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene

- 87 -

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Obiectivul nr.1: Îmbunătăţirea procesului de armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene
1.1.Realizarea Planului Naţional de Armonizare a Legislaţiei pentru anul 2014
(PNAL 2014)

1.2. Monitorizarea procesului de armonizare a legislaţiei la nivel național

1.3. Elaborarea planurilor naţionale anuale de armonizare a legislaţiei

1. Numărul Declaraţiilor de compatibilitate
emise de Centru la proiectele de acte
normative incluse în PNAL 2014
2. Numărul Declarațiilor de compatibilitate
emise de Centru la proiectele de acte
normative neincluse în PNAL 2014

1. Numărul rapoartelor trimestriale privind
implementarea PNAL 2014 recepționate de
la autorități analizate și deficiențe/soluții
identificate
2. Raport de monitorizare întocmit și remis
Cancelariei de Stat
3. Baza de date a legislației naționale
armonizate cu legislația UE și baza de date a
legislației UE transpuse în legislația
națională actualizate
1. Proiectul PNAL 2015 elaborat în temeiul
propunerilor formulate de autoritățile publice
ce reies din obligaţiile legislative de
armonizare asumate în contextul Acordurilor
bilaterale cu UE și documentelor de politici
naționale;
2. Proiectul PNAL 2015 remis spre avizare
și coordonare autorităților interesate
3.Proiectul PNAL 2015 remis spre
examinare Guvernului
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Termenele stabilite în
PNAL 2014
La solicitările parvenite
din partea instituțiilor
responsabile de
elaborarea proiectelor
cu relevanță UE
Trimestrial,
pînă la data de 20 a
lunii ce urmează
Trimestrial, pînă la data
de 20 a lunii ce urmează
Permanent (odată cu
emiterea Declarațiilor
de compatibilitate)
August - septembrie

Octombrie-noiembrie
Decembrie

Responsabil
(subdiviziune)

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

Responsabil
(subdiviziune)

Obiectivul nr.2: Perfecționarea cadrului legal cu privire la armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene
2.1.Elaborarea noului mecanism de armonizare a legislației naționale cu cea a
Uniunii Europene în conformitate cu proiectul Legii privind actele normative

1.Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la
mecanismul de armonizare a legislației
naționale cu cea a Uniunii Europene elaborat
și remis spre examinare Guvernului
2. Proiectul de modificare și completare a
Hotărîrii Guvernului nr. 190 din 21 februarie
2007 privind crearea Centrului de
Armonizare a Legislației, elaborat și remis
spre examinare Guvernului

31 martie

 Centrul național de expertize judiciare
Obiective:
1. Contribuirea activă la înfăptuirea justiţiei
2. Sporirea conlucrării Centrului Naţional de Expertize Judiciare cu organele de drept
Obiectivul nr.1: Contribuirea activă la înfăptuirea justiţiei
1.1.Asigurarea instanţelor de judecată şi organelor de urmărire penală cu
expertize

1. Rapoarte de expertiză efectuate

Permanent

Obiectivul nr.2: Sporirea conlucrării Centrului Naţional de Expertize Judiciare cu organele de drept
2.1.Elaborarea şi implementarea Îndrumarului la dispunerea expertizelor
judiciare

1. Îndrumar elaborat şi plasat pe site-ul
oficial al CNEJ

31 octombrie

 Direcția de justiție a Găgăuziei
Obiective:
1. Monitorizarea activității instanțelor judecătorești de pe teritoriul UTA Găgăuzia
2. Respectarea prevederilor legislației în vigoare în procesul de înregistrare a asociațiilor obștești care își desfășoară activitatea pe teritoriul UTA
Găgăuzia
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Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

3. Monitorizarea activității avocaților și notarilor
Obiectiv nr.1: Monitorizarea activității instanțelor judecătorești de pe teritoriul UTA Găgăuzia
1.1.Analiza datelor statistice judiciare cu privire la examinarea cauzelor
penale, civile și administrative și formularea recomandărilor privind
perfecționarea sistemului de raportare
1.2.Contribuirea la îmbunătățirea bazei tehnico-materiale a instanțelor
judecătorești
1.3.Organizarea campaniilor informaționale privind activitatea instanțelor de
judecată

1. Raport statistic elaborat
2. Recomandări formulate

Trimestrial, pînă la data
de 20 a lunii ce urmează

1. Raport de monitorizare elaborat
2. Recomandări formulate
1. Numărul de campanii organizate

Permanent
Mai

Obiectiv nr.2: Respectarea prevederilor legislației în vigoare în procesul de înregistrare a asociațiilor obștești care își
desfășoară activitatea pe teritoriul UTA Găgăuzia
2.1.Înregistrarea asociațiilor obștești

1. Număr de asociații obștești înregistrate

Ianuarie - decembrie

2.2.Ținerea Registrului asociațiilor obștești

1. Registrul completat și actualizat

Permanent

1. Rapoarte statistice elaborate și prezentate
Adunării Populare și Comitetului Executiv
1. Rapoarte statistice elaborate și prezentate
Adunării Populare și Comitetului Executiv

10 februarie;
10 august
12 februarie;
12 august

Obiectiv nr.3: Monitorizarea activității notarilor și avocaților
3.1.Analiza datelor statistice cu privire la activitatea notarilor
3.2.Analiza datelor statistice cu privire la
asistenței juridice garantate de stat

activitatea avocaților în cadrul

 Î.S. ,,Camera Înregistrării de Stat”
Obiective:
1. Asigurarea juridică, elaborarea actelor normative
2. Asigurarea tehnico-informaţională a activităţii Camerei Înregistrării de Stat
3. Optimizarea procesului de lucru
4. Asigurarea logistică a activităţii Camerei Înregistrării de Stat
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Responsabil
(subdiviziune)

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

1. Asigurarea juridică, elaborarea actelor normative
1.1.Elaborarea proiectului de Lege cu privire la modificarea Legii nr.220-XVI
din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a
întreprinzătorilor individuali
1.2.Elaborarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte
legislative, ce ţine de excluderea prevederilor care stabilesc prestarea
serviciilor cu titlu gratuit de către organul înregistrării de stat
1.3.Elaborarea proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la transmiterea cu
titlu gratuit a unui bun imobiliar
1.4.Elaborarea proiectelor de modificare şi completare a actelor interne emise
de Camera înregistrării de Stat
1.5.Simplificarea procedurilor de iniţiere a unei afaceri, inclusiv prin
revizuirea cadrului normativ şi dezvoltarea interfeţei electronice dintre Camera
Înregistrării de Stat şi toate instituţiile relevante pentru procesul de lansare a
afacerilor

1.Proiect elaborat şi transmis Ministerului
Justiţiei spre promovare

Martie

1.Proiect elaborat şi transmis Ministerului
Justiţiei spre promovare

Martie

1.Proiect elaborat şi transmis Ministerului
Justiţiei spre promovare
1.Proiecte elaborate

Martie

1. Proiecte de acte elaborate și remise spre
examinare Guvernului
2. Interfață electronică dezvoltată și
funcțională

Decembrie

Permanent

2. Asigurarea tehnico-informaţională a activităţii Camerei Înregistrării de Stat
2.1.Planificarea lucrărilor de realizare a următoarelor iteraţii ale proiectului
„Întreprinderi” (SIA RSUD)
2.2.Modificarea şi actualizarea după cerinţe noi a setului de programe utilizate
de subdiviziunile Î.S. „Camera Înregistrării de Stat” (Registru, Evidenţa
contabilă, Extras, Evidenţa întreprinderilor, Select Lista, Select Info, Act
Norm, Cadre, Aplicaţie web "Avizele agenţilor economici")
2.3.Actualizarea informaţiei afişate pe pagina oficială a Î.S. „Camera
Înregistrării de Stat”
2.4. Elaborarea unui studiu de fezabilitate în vederea digitizării arhivei
Camerei Înregistrării de Stat
2.5.Elaborarea unui studiu de fezabilitate în vederea digitizării arhivei Camerei
Înregistrării de Stat

1.Obiecţii şi recomandări formulate faţă de
SIA RSUD şi înaintate Î.S. CRIS „Registru”
pentru elaborarea soft-ului
1.Programe modificate şi actualizate

Ianuarie – decembrie

1.Pagina oficială a CÎS actualizată

Ianuarie – decembrie

1.Studiu elaborat

15 iulie

1.Studiu elaborat

15 iulie
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Ianuarie – decembrie

Responsabil
(subdiviziune)

Acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

3. Optimizarea procesului de lucru
3.1.Controlul activităţii oficiilor teritoriale ale Î.S. „Camera Înregistrării de
Stat”
3.2.Organizarea şedinţelor grupului de studii conform Planului tematic de
instruire profesională a angajaţilor Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”

1.Controale ale activităţii oficiilor teritoriale
şi subdiviziunilor CÎS efectuate
1.Şedinţe ale grupului de studii organizate

3.3.Elaborarea Planului de activitate al Î.S. „Camera Înregistrării de
Stat”pentru anul 2015
3.4.Elaborarea Planului tematic de instruire profesională a angajaţilor Î.S.
„Camera Înregistrării de Stat” pe anul 2015
3.5.Organizarea unei deplasări în România (Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului) în scopul documentării cu procedurile înregistrării agenţilor
economici şi arhiva electronică

1.Plan elaborat şi transmis Consiliului de
administraţie pentru aprobare
1.Plan elaborat şi prezentat spre aprobare

Conform graficului
Semestrial,
pînă la data de 15 a
lunii
Decembrie
Decembrie

1.Deplasare efectuată

Iunie

4.1.Asigurarea măsurilor necesare pregătirii oficiilor teritoriale ale Î.S.
„Camera Înregistrării de Stat” pentru:
a) sezonul primăvară – vară
b) sezonul toamnă – iarnă

1.Oficii pregătite pentru sezonul:
primăvară-vară

Martie

toamnă-iarnă

Octombrie

4.2.Organizarea participării angajaţilor Î.S. „Camera Înregistrării de Stat” la
Ziua Naţională de înverzire a Plaiului
4.3.Organizarea petrecerii reviziei tehnice a transportului auto

1.Măsuri organizatorice întreprinse

Octombrie

1.Mijloace de transport supuse reviziei
tehnice
1.Proces-verbal al comisiei de inventariere

Mai – Iunie

1.Contracte încheiate pentru achiziţionare a
bunurilor, serviciilor şi lucrărilor pentru
asigurarea activităţii CÎS
1.Monitorizare efectuară

Conform planului

4. Asigurarea logistică a activităţii Camerei Înregistrării de Stat

4.4.Participarea la inventarierea bunurilor materiale
4.5.Organizarea procesului de achiziţionare a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor
pentru asigurarea activităţii Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”
4.6.Monitorizarea administrării sediilor aparatului central şi
oficiilor
teritoriale, cu informarea permanentă a şefilor oficiilor teritoriale prin
intermediul Intranet-ului
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Noiembrie - decembrie

Lunar

Responsabil
(subdiviziune)

Acțiuni
4.7.Organizarea reparaţiei curente a oficiului teritorial Hînceşti

Indicatori de produs/rezultat

Termen de realizare

1.Oficiu teritorial reparat

Mai-Iulie

1.Numărul articolelor publicate
2.Numărul comunicatelor de presă
1.Buletin electronic al Î.S. ”Camera
Înregistrării de Stat” publicat

Ianuarie - decembrie

5. Mediatizarea activităţii Camerei Înregistrării de Stat
5.1.Publicarea articolelor privind activitatea Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”,
a comunicatelor de presă.
5.2.Publicarea Buletinului electronic al Î.S. ”Camera Înregistrării de Stat”
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Lunar

Responsabil
(subdiviziune)

Acțiuni

Actualizarea și modificarea Planului anual de acțiuni

Indicatori de produs/rezultat

1. Plan actualizat și modificat

Termen de realizare

La necesitate

Responsabil
(subdiviziune)

DAMEP

IV. Monitorizarea Planului de acțiuni
Subdiviziunile structurale și autoritățile administrative din subordinea ministerului vor fi responsabile de implementarea în termenii
stabiliți a acțiunilor prevăzute în prezentul Plan.
Raportarea privind gradul de implementare al Planului anual de acțiuni al Ministerului Justiției pentru anul 2014 va avea loc
semestrial.
Rapoartele urmează a fi prezentate de către subdiviziunile structurale și autoritățile administrative din subordinea ministerului
DAMEP.
Raportul anual de activitate al Ministerului Justiției pentru anul 2014 va fi întocmit de DAMEP și prezentat conducerii ministerului.
Subdiviziunile structurale și autoritățile administrative din subordinea ministerului vor fi responsabile de elaborarea Planului de
acțiuni al subdiviziunii pentru anul 2014 pînă la data de 31 ianuarie a anului.
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