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ASPECTE INTRODUCTIVE 

 

 Programul de Dezvoltare Strategică (în continuare PDS) este documentul de bază al Ministerului Justiției și 

principalul document de planificare managerială și strategică, care asigură prioritizarea obiectivelor reflectate în 

documentele de politici supuse implementării, fiind destinat identificării lacunelor în capacităţile şi metodele 

utilizate în vederea atingerii obiectivelor şi stabileşte propuneri de soluţionare a acestora.   

  ÎÎnn  aacceellaașșii  ttiimmpp,,  PPDDSS  --  uull  rreefflleeccttăă  aannggaajjaammeenntteellee  şşii  oobblliiggaaţţiiiillee  ffuunnccțțiioonnaallee  aallee  MMiinniisstteerruulluuii  JJuussttiițțiieeii,,  ccaarree  ccoonnssttiittuuiiee  mmiissiiuunneeaa  

iinnssttiittuuțțiieeii,,  ssttiippuullaattee  îînn  ddiiffeerriittee  aaccttee  ccuu  ccaarraacctteerr  jjuurriiddiicc..    

 Acest document a fost elaborat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 176 din 22 martie 2011 „Cu 

privire la aprobarea Metodologiei de elaborare a programelor de dezvoltare strategică ale autorităţilor 

administraţiei publice centrale” şi a Ghidului privind elaborarea PDS. 

  PPDDSS  aall  MMiinniisstteerruulluuii  JJuussttiițțiieeii  eessttee  eellaabboorraatt  ppeennttrruu  oo  ppeerriiooaaddăă  ddee  33  aannii,,  iiaarr  ppeennttrruu  ppllaanniiffiiccaarreeaa  ooppeerraaţţiioonnaallăă  aa  aaccttiivviittăăţţiiii  

iinnssttiittuuţţiieeii  uurrmmeeaazzăă  ssăă  ffiiee  eellaabboorraattee  ppllaannuurrii  aannuuaallee  ddee  aaccttiivviittaattee,,  ccaarree  vvoorr  iinncclluuddee  mmăăssuurrii  ccoonnccrreettee  ddee  rreeaalliizzaarree  aa  PPDDSS,,  

ccoonnssttiittuuiinndd  uunn  iinnssttrruummeenntt  ddee  mmoonniittoorriizzaarree  şşii  eevvaalluuaarree  aall  aacceessttuuiiaa..  

  ÎÎnn  vveeddeerreeaa  eellaabboorrăărriiii  PPDDSS  ss--aauu  iimmpplliiccaatt  ttooaattee  ssuubbddiivviizziiuunniillee  ssttrruuccttuurraallee  şşii  aauuttoorriittăățțiillee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ddiinn  ssuubboorrddiinneeaa  

MMiinniisstteerruulluuii  JJuussttiițțiieeii..    

 

  PPrriinn  OOrrddiinnuull  MMiinniisstteerruulluuii  JJuussttiițțiieeii  nnrr..113300  ddiinn  1199  aapprriilliiee  22001111  aa  ffoosstt  ccrreeaatt  ggrruuppuull  ddee  ppllaanniiffiiccaarree  ppeennttrruu  ccoooorrddoonnaarreeaa  

pprroocceessuulluuii  ddee  eellaabboorraarree  aa  PPDDSS..  
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  PPRROOCCEESSUULL  DDEE  EELLAABBOORRAARREE  AA  PPDDSS  AA  FFOOSSTT  DDIIVVIIZZAATT  ÎÎNN  44  EETTAAPPEE::    

 

  I Etapă ((ssiittuuaaţţiiaa  ccuurreennttăă)): EEllaabboorraarreeaa  MMiissiiuunniiii,,  PPrrooffiilluulluuii  MMiinniisstteerruulluuii  JJuussttiițțiieeii  şşii  aannaalliizzaa  SSWWOOTT;;    

 II Etapă ((ccaaddrruull  ddee  ppoolliittiiccii  ppuubblliiccee)):: EEllaabboorraarreeaa  PPrriioorriittăăţţiilloorr  ddee  ppoolliittiiccii  ppee  tteerrmmeenn  mmeeddiiuu,,  aa  pprrooggrraammeelloorr  şşii  oobbiieeccttiivveelloorr;;  

 III Etapă ((nneecceessaarruull  ddee  ccaappaacciittăăţţii)):: DDeessffăăşşuurraarreeaa  EEvvaalluuăărriiii  CCaappaacciittăăţţiilloorr  şşii  eellaabboorraarreeaa  rreeccoommaannddăărriilloorr  ppeennttrruu  ddeezzvvoollttaarreeaa 

capacităţilor;  

 IV Etapă ((ddeeffiinniittiivvaarree)):: DDeeffiinniittiivvaarreeaa  PPDDSS  şşii  eellaabboorraarreeaa  PPllaannuulluuii  aannuuaall  ddee  aaccttiivviittaattee  aall  MMiinniisstteerruulluuii  JJuussttiițțiieeii.. 

  

  FFiieeccaarree  eettaappăă  aa  ffoosstt  pprreecceeddaattăă  ddee  oo  iinnssttrruuiirree  tteemmaattiiccăă  oorrggaanniizzaattăă  ddee  CCaanncceellaarriiaa  ddee  SSttaatt  ppeennttrruu  rreepprreezzeennttaannţţiiii  DDiirreeccțțiieeii  ddee  

aannaalliizzăă,,  mmoonniittoorriizzaarree  şşii  eevvaalluuaarree  aa  ppoolliittiicciilloorr  şşii  oo  iinnssttrruuiirree  ppeennttrruu  ggrruuppuull  ddee  ppllaanniiffiiccaarree  ddiinn  mmiinniisstteerr..    

  

  LLaa  uunneellee  eettaappee  aa  ffoosstt  ccoonnssuullttaattăă  ooppiinniiaa  CCaanncceellaarriieeii  ddee  SSttaatt  şşii  aa  ssoocciieettăăţţiiii  cciivviillee,,  pprrooiieeccttuull  ddooccuummeennttuulluuii  aa  ffoosstt  ppllaassaatt  ppee  

ppaaggiinnaa  ooffiicciiaallăă  aa  mmiinniisstteerruulluuii,,  îînn  vveeddeerreeaa  aassiigguurrăărriiii  uunnuuii  pprroocceess  ttrraannssppaarreenntt  şşii  ppaarrttiicciippaattiivv  ddee  eellaabboorraarree  aa  PPDDSS..    

 Modificarea PDS se va efectua doar în cazul în care această necesitate va deriva din Raportul de evaluare anuală a 

activităţii Ministerului Justiției sau în cazul modificării substanţiale a priorităţilor de politici publice la nivel 

naţional. Modificările respective vor fi argumentate şi coordonate cu Cancelaria de Stat. 

 

 

 

 

 



 

 

  SSIITTUUAAȚȚIIAA  CCUURREENNTTĂĂ  
 

 
 

11..  MMIISSIIUUNNEEAA  
 

 

MMiinniisstteerruull  eexxeerrcciittăă  ccoonndduucceerreeaa,,  ccoooorrddoonnaarreeaa  şşii  ccoonnttrroolluull  îînn  ddoommeenniiiillee  ddee  ccoommppeetteennţţăă,,  rreeaalliizzeeaazzăă  ppoolliittiiccaa  ssttaattuulluuii  îînn  ddoommeenniiuull  

jjuussttiiţţiieeii  şşii  ddrreeppttuurriilloorr  oommuulluuii,,  ccoonnttrriibbuuiiee  llaa  mmeennţţiinneerreeaa  ssttaabbiilliittăăţţiiii  şşii  ccaalliittăăţţiiii  ccaaddrruulluuii  nnoorrmmaattiivv,,  llaa  aarrmmoonniizzaarreeaa  aacceessttuuiiaa  ccuu  

ssttaannddaarrddeellee  iinntteerrnnaaţţiioonnaallee,,  vveegghheeaazzăă  aassuupprraa  rreessppeeccttăărriiii  pprriinncciippiiuulluuii  ssuupprreemmaaţţiieeii  lleeggiiii..  

 

22..  PPRROOFFIILLUULL  
 

 

CCoonnffoorrmm  HHoottăărrîîrriiii  ddee  GGuuvveerrnn  nnrr..773366  ddiinn  33  ooccttoommbbrriiee  22001122  ccuu  pprriivviirree  llaa  oorrggaanniizzaarreeaa  șșii  ffuunnccțțiioonnaarreeaa  MMiinniisstteerruulluuii  JJuussttiițțiieeii,,  

îînn  ssttrruuccttuurraa  mmiinniisstteerruulluuii  iinnttrrăă  1100  DDiirreeccțțiiii  ((ddiinnttrree  ccaarree  22  ddiirreeccțțiiii  ggeenneerraallee)),,  22  SSeeccțțiiii  șșii  33  SSeerrvviicciiii..  

MMiinniisstteerruull  JJuussttiițțiieeii  aarree  îînn  ssuubboorrddiinnee  88  aauuttoorriittăățții  aaddmmiinniissttrraattiivvee,,  ffiinnaannțțaattee  ddee  llaa  bbuuggeettuull  ddee  ssttaatt  șșii  mmoonniittoorriizzeeaazzăă  aaccttiivviittaatteeaa  aa  22  

îînnttrreepprriinnddeerrii  ((vveezzii  ppcctt..22..11  ––  OOrrggaanniiggrraammaa  MMiinniisstteerruulluuii  JJuussttiițțiieeii))..  

ÎÎNN  VVEEDDEERREEAA  RREEAALLIIZZĂĂRRIIII  MMIISSIIUUNNIIII  SSAALLEE,,  MMIINNIISSTTEERRUULL  EEXXEERRCCIITTĂĂ  UURRMMĂĂTTOOAARREELLEE  FFUUNNCCŢŢIIII  DDEE  BBAAZZĂĂ::  

 

11))  eellaabboorraarreeaa  şşii  mmoonniittoorriizzaarreeaa  iimmpplleemmeennttăărriiii  ddooccuummeenntteelloorr  ddee  ppoolliittiiccii  îînn  ddoommeenniiuull  jjuussttiiţţiieeii  şşii  pprrootteeccţţiieeii  ddrreeppttuurriilloorr  oommuulluuii;;  

22))  ccrreeaaţţiiaa  lleeggiissllaattiivvăă  şşii  ppeerrffeeccţţiioonnaarreeaa  lleeggiissllaaţţiieeii;;  

33))  ccrreeaarreeaa,,  ddeezzvvoollttaarreeaa  ssiisstteemmuulluuii  ddee  ssttaatt  aall  iinnffoorrmmaaţţiieeii  jjuurriiddiiccee,,  eevviiddeennţţaa  şşii  ssiisstteemmaattiizzaarreeaa  lleeggiissllaaţţiieeii;;    

44))  ccoooorrddoonnaarreeaa  şşii  mmoonniittoorriizzaarreeaa  pprroocceessuulluuii  ddee  aarrmmoonniizzaarree  aa  lleeggiissllaaţţiieeii  nnaaţţiioonnaallee  ccuu  lleeggiissllaaţţiiaa  UUnniiuunniiii  EEuurrooppeennee;;  

55))  ssttaabbiilliirreeaa  şşii  vvaalloorriiffiiccaarreeaa  rreellaaţţiiiilloorr  iinntteerrnnaaţţiioonnaallee  îînn  ddoommeenniiiillee  ddee  ccoommppeetteennţţăă  şşii  ccoooorrddoonnaarreeaa  pprroocceessuulluuii  ddee  aaccoorrddaarree  aa  aassiisstteennţţeeii  

jjuurriiddiiccee  iinntteerrnnaaţţiioonnaallee;;  

66))  aassiigguurraarreeaa  aaccttiivviittăăţţiiii  rreepprreezzeennttaannttuulluuii  GGuuvveerrnnuulluuii  llaa  CCuurrtteeaa  EEuurrooppeeaannăă  aa  DDrreeppttuurriilloorr  OOmmuulluuii  şşii  aa  rreepprreezzeennttaannţţiilloorr  GGuuvveerrnnuulluuii  îînn  

PPaarrllaammeenntt  şşii  llaa  CCuurrtteeaa  CCoonnssttiittuuţţiioonnaallăă;;  
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77))  rreegglleemmeennttaarreeaa,,  oorrggaanniizzaarreeaa,,  ccoooorrddoonnaarreeaa  ssaauu    ssuupprraavveegghheerreeaa  uunnoorr  pprrooffeessiiii  şşii  sseerrvviicciiii  jjuurriiddiiccee;;  

88))  aassiigguurraarreeaa  îînnrreeggiissttrrăărriiii  oorrggaanniizzaaţţiiiilloorr  nneeccoommeerrcciiaallee;;  

99))  pprroommoovvaarreeaa  ppoolliittiicciiii  ddee  ssttaatt  îînn  ddoommeenniiuull  ppuunneerriiii  îînn  eexxeeccuuttaarree  aa  ppeeddeeppsseelloorr  ppeennaallee  pprriivvaattiivvee  ddee  lliibbeerrttaattee,,  mmăăssuurriiii  aarreessttuulluuii  

pprreevveennttiivv,,  ssaannccţţiiuunniiii  aarreessttuulluuii  ccoonnttrraavveennţţiioonnaall,,  mmăăssuurriilloorr  ddee  ssiigguurraannţţăă  aapplliiccaattee  ddeeţţiinnuuţţiilloorr,,  pprreeccuumm  şşii  îînn  ddoommeenniiuull  pprroobbaaţţiiuunniiii;;  

1100))  ssuupprraavveegghheerreeaa  aaccttiivviittăăţţiiii  oorrggaanneelloorr  ddee  ssttaarree  cciivviillăă  şşii  aa  rreessppeeccttăărriiii  lleeggiissllaaţţiieeii  îînn  pprroocceessuull  îînnrreeggiissttrrăărriiii  ddee  ssttaatt  aa  aacctteelloorr  ddee  ssttaarree  

cciivviillăă;;  

1111))  eexxeerrcciittaarreeaa  ccoonnttrroolluulluuii  aassuupprraa  iinnssttaannţţeelloorr  jjuuddeeccăăttoorreeşşttii  îînn  pprriivviinnţţaa  pprroobblleemmeelloorr  oorrggaanniizzaattoorriiccee;;  

1122))  ccoooorrddoonnaarreeaa  şşii  mmoonniittoorriizzaarreeaa  îînnrreeggiissttrrăărriiii  ddee  ssttaatt  aa  ppeerrssooaanneelloorr  jjuurriiddiiccee  şşii  aa  îînnttrreepprriinnzzăăttoorriilloorr  iinnddiivviidduuaallii;;    

1133))  ccoooorrddoonnaarreeaa  şşii  pprroommoovvaarreeaa  ppoolliittiicciiii  îînn  ddoommeenniiuull  eexxppeerrttiizzeeii  jjuuddiicciiaarree..  
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MINISTRU 

DIRECŢIA GENERALĂ AGENT 

GUVERNAMENTAL 

DIRECŢIA RELAŢII INTERNAŢIONALE  

ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ 

DIRECŢIA DE JUSTIŢIE A 

GAGĂUZIEI 

Î.S.,, CAMERA ÎNREGISTRĂRII  

DE STAT” 

Î.S. PUBLICAŢIA PERIODICĂ 

,,LEGEA ŞI VIAŢA” 

CABINETUL MINISTRULUI 

 

VICEMINISTRU VICEMINISTRU 

DIRECŢIA PROFESII ŞI SERVICII 

JURIDICE 

DIRECŢIA CONTROL 

ŞI AUDIT INTERN 

SERVICIUL PROTOCOL, 

INFORMARE ŞI COMUNICARE CU 

MASS-MEDIA 

 

SERVICIUL  

E - TRANSFORMARE 

DIRECŢIA COOPERARE JURIDICĂ 

INTERNAŢIONALĂ 

 

DIRECŢIA GENERALĂ 

LEGISLAŢIE 

COLEGIUL MINISTERULUI 

 

DIRECŢIA ORGANIZAŢII 

NECOMERCIALE 

DIRECŢIA  

ECONOMICO - FINANCIARĂ ŞI 

ADMINISTRATIVĂ 

DIRECŢIA ANALIZĂ, 

MONITORIZARE ŞI EVALUARE A 

POLITICILOR 

 

SECŢIA RESURSE UMANE 

SECŢIA SECRETARIAT 

 

DEPARTAMENTUL 

INSTITUŢIILOR PENITENCIARE 

OFICIUL CENTRAL DE 

PROBAŢIUNE 

DEPARTAMENTUL DE 

ADMINISTRARE 

JUDECĂTOREASCĂ 

SERVICIUL STARE CIVILĂ 

CENTRUL DE ARMONIZARE A 

LEGISLAŢIEI 

CENTRUL NAŢIONAL DE 

EXPERTIZE JUDICIARE 

CENTRUL DE INFORMAŢII 

JURIDICE 

SERVICIUL ARHIVĂ 

AGENT GUVERNAMENTAL 

DIRECŢIA APOSTILĂ 

2.1. OORRGGAANNIIGGRRAAMMAA  MMIINNIISSTTEERRUULLUUII  JJUUSSTTIIȚȚIIEEII 
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22..22..  BBUUGGEETTUULL  MMIINNIISSTTEERRUULLUUII  JJUUSSTTIIȚȚIIEEII  
 

 

  CCoonnffoorrmm  LLeeggiiii  bbuuggeettuulluuii  aannuuaall,,  ffiinnaannţţaarreeaa  aaccttiivviittăăţţiiii  MMiinniisstteerruulluuii  JJuussttiițțiieeii  ssee  rreeaalliizzeeaazzăă  ddiinn  bbuuggeettuull  ddee  ssttaatt..  

  FFiinnaannţţaarreeaa  aaccttiivviittăăţţiiii  aappaarraattuulluuii  cceennttrraall  aall  MMiinniisstteerruulluuii  JJuussttiițțiieeii  ssee  pprreezziinnttăă  aassttffeell::  

Anul 
Bugetul total, 

Mii lei 

Inclusiv: 

% - salarii 

%- cheltuieli de 

menţinere şi 

operaţionale 

% - transferuri 

către alte 

organizaţii 
Cheltuieli de 

personal 

2013 43616,6 
1
 11937,0 27,4 72,6 - 

2012 26976,4
2
 8807,9 32,7 67,3 - 

2011 7600,0 6871,7 90,4 9,6 - 

2010 6504,1 6000,0 92,2 7,8 - 

                                                           
11
  CCuu  ffoonndd  ddee  rreezzeerrvvăă  șșii  aallooccaațțiiii  ppeennttrruu  iimmpplleemmeennttaarreeaa  SSttrraatteeggiieeii  ddee  rreeffoorrmmăă  aa  sseeccttoorruulluuii  jjuussttiițțiieeii  ppeennttrruu  aanniiii  22001111--22001166..  

2
 CCuu  ffoonndd  ddee  rreezzeerrvvăă.. 



 

 

22..33..  PPOORRTTOOFFOOLLIIUULL  SSUUBBDDIIVVIIZZIIUUNNIILLOORR  SSTTRRUUCCTTUURRAALLEE  AALLEE  AAPPAARRAATTUULLUUII  CCEENNTTRRAALL  ȘȘII  AAUUTTOORRIITTĂĂȚȚIILLOORR  

AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE  DDIINN  SSUUBBOORRDDIINNEEAA  MMIINNIISSTTEERRUULLUUII  JJUUSSTTIIȚȚIIEEII  
 

 

Denumirea deplină a 

subdiviziunii/autorității 

administrative din 

subordine 

Numărul de 

funcţii conform 

statelor de 

personal/real 

angajați 

Rolul, misiunea 

subdiviziunii/autorității 

administrative  din subordine 

Principalele produse 

Subdiviziuni structurale 

Cabinetul ministrului 6/3 

 Asigurarea suportului analitic şi 

informaţional ministrului justiţiei. 

1. Note informative. 

2. Procese verbale. 

3. Rapoarte. 

Direcţia generală legislaţie 30/26 

 Elaborarea proiectelor de acte normative 

în domeniul justiției și protecției 

drepturilor omului, precum și în alte 

domenii. 

 

 Avizarea proiectelor de acte normative 

prezentate Guvernului. 

 

 Efectuarea expertizei juridice a 

proiectelor de acte normative 

departamentale. 

 

 Dezvoltarea sistemului de stat al 

informației juridice. 

 

1. Proiecte de acte normative şi 

legislative în domeniul justiţiei 

și protecției drepturilor omului, 

precum şi în alte domenii. 

2. Avize la proiecte de acte 

normative. 

3. Expertize juridice la proiecte de 

acte normative. 

4. Ţinerea registrului de stat al 

actelor juridice ale Republicii 

Moldova și Registrului de stat al 

actelor normative 

departamentale și eliberarea 

extraselor. 

5. Sistem de stat al actelor juridice 
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 Evidența, sistematizarea legilor, 

hotărîrilor Parlamentului, decretelor 

Președintelui Republicii Moldova, 

hotărîrilor Curții Constituționale, 

hotărîrilor, ordonanțelor și dispozițiilor 

Guvernului.  

dezvoltat. 

 

 

Direcția generală agent 

guvernamental 
20/15 

 Asigurarea activităţii Agentului 

Guvernamental. 

1. Examinarea cererilor 

comunicate de CEDO 

Guvernului Republicii Moldova. 

2. Propuneri de armonizare a 

legislaţiei interne pentru 

asigurarea compatibilităţii cu 

obligaţiile asumate prin 

Convenţia Europeană pentru 

Apărarea Drepturilor Omului şi 

Libertăţilor Fundamentale. 

3. Notificări în numele Agentului 

Guvernamental a autorităţilor 

naţionale. 

4. Traduceri ale  hotărîrilor şi 

deciziilor CEDO. 

Direcţia relaţii internaţionale şi 

integrare europeană 
6/6 

 Asigurarea racordării politicilor în 

domeniul justiţiei la priorităţile şi 

necesităţile de integrare europeană ale 

ţării şi stabilirea şi valorificarea 

relaţiilor internaţionale în domeniu.  

 

 

1. Avize ale proiectelor de acte 

internaţionale. 

2. Rapoarte periodice şi finale în 

vederea implementării 

Convenţiilor 

internaţionale/regionale. 
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Direcția cooperare juridică 

internațională 
5/5 

 Realizarea obligaţiilor în materie de 

cooperare juridică internaţională. 

 

 Coparticiparea la elaborarea proiectelor 

de tratate internaționale în domeniul 

asistenței juridice internaționale și 

implementarea acestora. 

1. Examinarea și executarea 

cererilor de asistență juridică 

internațională. 

2. Organizarea, coordonarea, 

monitorizarea și evaluarea 

modalității de aplicare a 

tratatelor internaționale în 

domeniul asistenței juridice 

internaționale. 

Direcţia apostilă 8/8 

 Asigurarea implementării tuturor actelor 

normative naţionale şi internaţionale 

care reglementează modul de aplicare a 

apostilei. 

1. Aplicarea apostilei. 

2. Registrele de apostilare a 

documentelor. 

Direcția profesii și servicii 

juridice 
15/13 

 Realizarea obiectivelor strategice în 

domeniul reglementării, organizării, 

coordonării sau supravegherii 

profesiilor conexe sistemului justiţiei şi 

serviciilor juridice acordate. 

1. Acte normative subordonate ce 

reglementează activitatea  

notarilor, avocaţilor, 

executorilor judecătoreşti, 

mediatorilor, administratorilor 

autorizaţi, interpreţilor şi 

traducătorilor. 

2. Controlul activității notarilor, 

executorilor judecătorești, 

administratorilor autorizați. 

3. Organizarea și coordonarea 

activităţii notarilor, executorilor 

judecătoreşti, avocaților, 

mediatorilor, interpreţilor şi 

traducătorilor autorizați și 
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administratorilor autorizați. 

4. Registrul de Stat al Notarilor. 

5. Registrul licenţelor pentru 

exercitarea profesiei de avocat. 

6. Registrul cabinetelor avocaţilor 

şi birourilor asociate de avocaţi.  

7. Registrul executorilor 

judecătoreşti. 

8. Registrul de stat al interpreţilor 

şi traducătorilor.  

9. Registrul administratorilor 

autorizaţi. 

10. Tabelul mediatorilor. 

11. Registrul administratorilor 

autorizaţi. 

Direcţia organizaţii 

necomerciale 
7/7 

 Înregistrarea organizaţiilor necomerciale 

şi supravegherea activităţii acestora. 

1. Registrul de stat a organizaţiilor 

necomerciale. 

2. Modele de formulare ale 

certificatelor de înregistrare a 

organizaţiilor necomerciale. 

Direcția analiză, monitorizare 

şi evaluare a politicilor 
5/4 

 Eficientizarea activităţii ministerului 

prin asigurarea coordonării activităţii de 

elaborare a politicilor în sectorul 

justiţiei. 

1. Strategii, concepţii, programe şi 

planuri naţionale. 

2. Rapoarte de monitorizare. 

3. Rapoarte de evaluare. 

4. Rapoarte privind executarea 

bugetară pe programe. 

5. Cadrul bugetar pe termen 

mediu. 
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Direcţia economico-financiară 

şi administrativă 
11/11 

 Realizarea managementului financiar al 

ministerului. 

1. Planul general de finanţare. 

2. Proiectul anual al bugetului. 

3. Bilanţul executării bugetului. 

4. Programe de planificare 

bugetară. 

5. Cadrul bugetar pe termen 

mediu. 

Direcția control și audit intern 5/2 

 Evaluarea sistemului de management 

financiar și control al ministerului, 

autorităților administrative din 

subordine și a întreprinderilor 

monitorizate. 

1. Instrucțiuni proprii de aplicare a 

Normelor metodologice pentru 

implementarea auditului intern 

în sectorul public, specifice 

sectorului de activitate, după 

caz. 

2. Carta de audit intern. 

3. Planuri strategice și anuale de 

audit. 

4. Rapoarte privind rezultatele 

misiunii de audit. 

Secţia resurse umane 4/4 

 Realizarea obiectivelor strategice ale 

ministerului prin promovarea şi 

implementarea unui management al 

resurselor umane. 

1. Procedurile de personal. 

2. Evidenţa datelor şi 

documentelor cu privire la 

personalul ministerului, 

Centrului de armonizare a 

legislaţiei şi Departamentului de 

administrare judecătorească. 

3. Înregistrarea şi evidenţa 

petiţiilor. 
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Secţia secretariat 5/5 

 Primirea, distribuirea şi expedierea 

documentelor. 

1. Înregistrarea documentelor. 

2. Evidenţa şi păstrarea 

documentelor. 

3. Efectuarea controlului 

examinării şi executării în 

termen a documentelor. 

4. Ţinerea arhivei ministerului. 

Serviciul protocol, informare și 

comunicare cu mass-media 
2/2 

 Asigurarea transparenței ministerului 

prin informarea activă a societății 

privind domeniile de activitate ale 

autorității, politicile publice sectoriale 

inițiate. 

1. Strategii și planuri de 

comunicare. 

 

Serviciul e – Transformare 2/0 

 Coordonarea procesului e – 

Transformare la nivelul autorității prin 

participarea la elaborarea politicilor și 

strategiilor sectoriale și sincronizarea lor 

cu obiectivele programului e –

Transformare a guvernării. 

1. Proiecte TI. 

2. Securitatea informației și a 

infrastructurii TI. 

Serviciul arhivă 2/1 

 Coordonarea procesului creării 

condițiilor optime de păstrare a 

documentelor și organizării lucrărilor de 

secretariat. 

1. Proiecte de instrucțiuni, 

regulamente, elaborări metodice 

în domeniul arhivisticii. 

2. Planul  anual  de dezvoltare a 

arhivisticii elaborărilor 

științifico-metodologice, de 

perfecționare a personalului 

arhivei. 
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Autorități administrative din subordine 

Departamentul instituţiilor 

penitenciare 

 

120/105 – funcții ale 

corpului de comandă 

mediu și superior; 

7/2 – funcții publice; 

7/6 – personal tehnic 

 Conducerea, coordonarea şi controlul 

asupra realizării politicii de stat în 

domeniul punerii în executare a 

pedepselor penale privative de libertate, 

măsurii arestului preventiv, sancţiunii 

arestului contravenţional precum şi a 

măsurilor de siguranţă aplicate 

deţinuţilor.  

1. Hotărîri şi dispoziţii ale 

instanţelor judecătoreşti              

executate. 

2. Persoane deţinute în siguranţă. 

3. Programul de evidenţă al 

persoanelor eliberate din 

locurile de detenţie întreţinut 

la zi.  

4. Deţinuţi pregătiţi pentru 

eliberare şi reintegrare socială. 

5. Propuneri de intervenţie 

pentru politica statului în 

domeniul execuţional penal. 

Oficiul central de probațiune 

243/213  

211- funcții publice; 

32 – personal tehnic 

 

 Asigurarea activităţii de probaţiune prin 

implementarea politicii statului și 

legislației în domeniul probațiunii, 

reintegrarea în societate a persoanelor în 

conflict cu legea penală, protejarea 

comunității de riscul recidivei, precum 

și asigurarea executării pedepselor 

penale neprivative de libertate. 

1. Referate presentențiale de 

evaluare psihosocială. 

2. Înaintarea propunerilor pentru 

instanțele de judecată referitoare 

la principalele activități ce 

trebuie desfășurate cu 

persoanele supuse probațiunii în 

vederea reintegrării 

psihosociale. 

3. Mecanism elaborat cu privire la 

asigurarea executării pedepselor 

neprivative de libertate. 

4. Asigurarea procesului de 
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supraveghere, asistență și 

consiliere a persoanelor supuse 

probațiunii. 

Departamentul de 

administrare judecătorească 
11/5 

 Asigură activitatea organizatorică, 

administrativă şi financiară a 

judecătoriilor şi curţilor de apel. 

1. Rapoarte privind activitatea 

organizatorică, administrativă şi 

financiară a instanţelor 

judecătoreşti. 

2. Rapoarte cu privire la statistica 

judiciară. 

3. Formularul-tip de ţinere a 

statisticii. 

Serviciul stare civilă 

606/584 

dintre care 406 

funcții publice. 

200 de deservire 

tehnică  

 Asigură înregistrarea de stat a actelor de 

stare civilă şi eliberarea documentelor în 

temeiul acestora. 

1. Acte de stare civilă înregistrate. 

2. Acte de stare civilă automatizate 

(întocmite iniţial manual). 

3. Documente de stare civilă 

eliberate. 

4. Răspunsuri la 

solicitările/interpelările 

parvenite din străinătate. 

5. Asistenţă metodică acordată 

funcţionarilor abilitaţi ai 

primăriilor cu atribuţii de 

înregistrare a actelor de stare 

civilă. 

Centrul de informaţii juridice 11/9 

 Crearea şi dezvoltarea sistemului 

integrat de informare juridică şi  a 

tehnologiilor informaţionale în 

1. Sistemul integrat de informare 

juridică. 

2. Registrul de stat al actelor 
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domeniul justiţiei. juridice al Republicii Moldova. 

3. Registrul gajului bunurilor 

mobile.  

4.  Registrul dosarelor succesorale 

şi testamentelor. 

5.  Registrul procedurilor de 

executare a hotărîrilor 

judecătoreşti. 

Centrul de armonizare a 

legislaţiei 
22/12 

 Facilitează procesul de armonizare a 

legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii 

Europene. 

1. Planul naţional de armonizare. 

2. Rapoarte trimestriale de 

monitorizare a Planului de 

armonizare. 

3. Declaraţii de compatibilitate. 

4. Baza informaţională de date a 

legislaţiei naţionale armonizate. 

Centrul naţional de expertize 

judiciare 

56/51 

20 mijloace speciale 

 Contribuția activă la eficientizarea 

procesului de restabilire a ordinii de 

drept prin asigurarea instanțelor de 

judecată și organelor de urmărire penală 

cu probe științific întemeiate. 

1. Expertize judiciare. 

2. Constatări tehnico-ştiinţifice. 

3. Instruiri şi reciclări ale 

experţilor. 

4. Registrul de stat al experţilor 

judiciari. 

5. Metodici noi în efectuarea 

expertizelor judiciare. 

Direcţia de justiţie a Găgăuziei 10/8 

 Realizează politica în sfera justiţiei în 

ceea ce ţine de competenţa Găgăuziei. 

1. Proiectele actelor normative în 

chestiunile ce ţin de competenţa 

Găgăuziei. 

2. Suport Ministerului Justiţiei 
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privind coordonarea activităţii 

instituţiilor subordonate lui, 

aflate pe teritoriul Găgăuziei. 

Î.S. „Camera Înregistrării de 

Stat” 
100/100 

 Efectuează prin intermediul oficiilor 

sale teritoriale înregistrarea de stat a 

persoanelor juridice şi a 

întreprinzătorilor individuali, constituiţi 

pe teritoriul Republicii Moldova. 

1. Înregistrarea de stat a 

persoanelor juridice şi a 

întreprinzătorilor individuali. 

2. Registrul de stat al persoanelor 

şi a întreprinzătorilor 

individuali. 

3. Extrasele din Registrul de stat. 

4. Elaborarea cadrului legal în 

domeniu. 

5. Buletinul Oficial al Camerei 

Înregistrării de Stat. 

 

  

 



 

22..44..  IINNFFOORRMMAAȚȚIIEE  CCUU  PPRRIIVVIIRREE  LLAA  PPEERRSSOONNAALL  
 

  

  PPoottrriivviitt  ssiittuuaaţţiieeii  ddiinn  lluunnaa  mmaarrttiiee  22001133,,  ddiinn  nnuummăărruull  ttoottaall  ddee  111122  aannggaajjaaţţii  aaii  MMiinniisstteerruulluuii  JJuussttiiţţiieeii::  

 

 3 persoane ocupă funcții publice de demnitate publică; 

 3 persoane ocupă posturi din cadrul cabinetului persoanei ce exercită funcție de demnitate publică; 

 23 persoane sau 20,5% ocupă funcţii publice de conducere; 

 76 persoane sau 62,2% ocupă funcții publice de execuţie; 

 7 persoane sau 6,2% reprezintă personal tehnic. 

  TToottooddaattăă,,  ddiinn  nnuummăărruull  ttoottaall  ddee  33  ppeerrssooaannee  ccee  ooccuuppăă  ffuunnccțțiiii  ddee  ddeemmnniittaattee  ppuubblliiccăă,,  aauu  vvîîrrssttaa  ccuupprriinnssăă  îînnttrree  2266--4400  aannii..  

  DDiinn  nnuummăărruull  ttoottaall  ddee  33  ppeerrssooaannee  ccee  ooccuuppăă  ppoossttuurrii  ddiinn  ccaaddrruull  ccaabbiinneettuulluuii  ppeerrssooaanneeii  ccee  eexxeerrcciittăă  ffuunnccțțiiee  ddee  ddeemmnniittaattee  

ppuubblliiccăă,,  22  ppeerrssooaannee  aauu  vvîîrrssttaa  ccuupprriinnssăă  îînnttrree  2266--4400  aannii  șșii  11  ppeerrssooaannăă  vvîîrrssttaa  ddee  ppeessttee  5577  aannii..  

  DDiinn  nnuummăărruull  ttoottaall  ddee  2233  ppeerrssooaannee  ccaarree  ooccuuppăă  ffuunnccțțiiii  ppuubblliiccee  ddee  ccoonndduucceerree,,  1155  ppeerrssooaannee  ssaauu  6655,,22%%  ccuu  vvîîrrssttaa  ddee  llaa  2266--4400  

aannii,,  55  ppeerrssooaannee  ssaauu  2211,,77  %%  ccuu  vvîîrrssttaa  ddee  llaa  4411--5566  aannii,,  33  ppeerrssooaannee  ssaauu  1133,,11%%  ddeețțiinn  mmaaii  mmuulltt  ddee  5577  aannii..  

  DDiinn  nnuummăărruull  ttoottaall  ddee  7766  ppeerrssooaannee  ccee  ddeețțiinn  ffuunnccțțiiii  ppuubblliiccee  ddee  eexxeeccuuțțiiee,,  1133  ppeerrssooaannee  ssaauu  1177,,22%%  eessttee  ddee  vvîîrrssttăă  ppîînnăă  llaa  2255  

aannii,,  5555  ppeerrssooaannee  ssaauu  7722,,33  %%  ddee  llaa  2255--4400  aannii,,  66  ppeerrssooaannee  ssaauu  77,,88%%  îînnttrree  4411--5566  aannii,,  22  ppeerrssooaannee  ssaauu  22,,77%%  mmaaii  mmuulltt  ddee  5577  aannii..  

  DDiinn  nnuummăărruull  ttoottaall  ddee  77  ppeerrssooaannee  ppeerrssoonnaall  tteehhnniicc,,  33  ppeerrssooaannee  aauu  vvîîrrssttaa  ccuupprriinnssăă  îînnttrree  2255--4400  aannii,,  22  ppeerrssooaannee  aauu  vvîîrrssttaa  

ccuupprriinnssăă  îînnttrree  4411--5566  aannii,,  22  ppeerrssooaannee  ddeețțiinn  mmaaii  mmuulltt  ddee  5577  aannii..  
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  IInnffoorrmmaaţţiiaa  ddeettaalliiaattăă  pprriivviinndd  vvîîrrssttaa  aannggaajjaaţţiilloorr  ssee  pprreezziinnttăă  îînn  ttaabbeelluull  uurrmmăăttoorr::  

Tabel de personal 1 

Vîrsta 

Funcții de 

demnitate 

publică 

Post din cadrul cabinetului 

persoanei ce exercită funcţie de 

demnitate publică 

Funcții publice de 

conducere 

Funcții publice de 

execuție 

Personal 

tehnic 
Total 

< 25 - - - 13 - 13 

25-40 3 2 15 55 3 78 

41-56f/61b - - 5 6 2 13 

> 57f/62b - 1b 3f 2f 2f 8 

 

  AAnnaalliizzaa  ddaatteelloorr  ccuu  pprriivviirree  llaa  ppeerrssoonnaall  dduuppăă  vveecchhiimmeeaa  îînn  mmuunnccaa  aarraattăă  ccaa  ddiinn  111122  ddee  aannggaajjaaţţii::  

 53 sau 47,3%  au vechime pînă la 5 ani; 

 45  sau 39,2%  au vechime între 6-15 ani; 

 14 sau 13,5%  peste 15 ani. 

  IInnffoorrmmaaţţiiaa  ddeettaalliiaattăă  pprriivviinndd  vveecchhiimmeeaa  îînn  mmuunnccăă  ssee  pprreezziinnttăă  aassttffeell::  

Tabel de personal 2 

Vechimea în 

muncă 

Funcții de 

demnitate 

publică 

Post din cadrul cabinetului 

persoanei ce exercită funcţie de 

demnitate publică 

Funcții publice de 

conducere 

Funcții publice de 

execuție 

Personal 

tehnic 
Total 

< 5 - 1 7 44 1 53 



21 

  

6- 15 3 1 11 28 2 45 

> 15 - 1 5 4 4 14 

 

  RReeffeerriittoorr  llaa  vveecchhiimmeeaa  îînn  sseerrvviicciiuull  ppuubblliicc  aa  aannggaajjaaţţiilloorr,,  55  ppeerrssooaannee  ssaauu  44,,4466%%  ssuunntt  ddeebbuuttaannţţii,,  2222    ppeerrssooaannee  ssaauu  1199,,66%%  aauu  

vveecchhiimmee  îînnttrree  11--33  aannii,,  7711    ppeerrssooaannee  ssaauu  6633,,44%%  aauu  vveecchhiimmee  îînnttrree  44--1155  aannii,,  1144    ppeerrssooaannee  ssaauu  1122,,66%%  aauu  vveecchhiimmee  ppeessttee  1155  aannii..  

Tabel de personal 3 

Vechimea în 

serviciul 

public 

Funcții de 

demnitate 

publică 

Post din cadrul cabinetului 

persoanei ce exercită funcţie de 

demnitate publică 

Funcții publice de 

conducere 

Funcții publice de 

execuție 

Personal 

tehnic 
Total 

<  

debutanţi 

- - - 5 - 5 

1- 3 tineri 

specialişti 

- - 2 19 1 22 

4-15 3 2 16 48 2 71 

> 15 - 1 5 4 4 14 

 

 

  CCoonnffoorrmm  ssiittuuaaţţiieeii  ddiinn  lluunnaa  mmaarrttiiee  22001133,,  îînn  MMiinniisstteerruull  JJuussttiiţţiieeii  aaccttiivveeaazzăă  9900  ssaauu  8800,,44%%  ffeemmeeii  şşii  2222  ssaauu  1199,,66%%  bbăărrbbaaţţii..  

 

 

 

 

 



 

  IInnffoorrmmaaţţiiaa  ddeettaalliiaattăă  pprriivviinndd  ggeennuull  aannggaajjaaţţiilloorr  eessttee  uurrmmăăttooaarreeaa::  

Tabel de personal 4 

Gen 

Funcții de 

demnitate 

publică 

Post din cadrul cabinetului 

persoanei ce exercită funcţie de 

demnitate publică 

Funcții publice de 

conducere 

Funcții publice de 

execuție 

Personal 

tehnic 
Total 

Feminin  - 1 18 64 7 90 

Masculin  3 2 5 12 0 22 

 

  IInnffoorrmmaaţţiiaa  pprriivviinndd  ppeerrssoonnaalluull  aannggaajjaatt  îînn  ppeerriiooaaddaa  22001100  --  22001122  ssee  pprreezziinnttăă  aassttffeell::  

Tabel de personal 5 

Anul   

Funcții de 

demnitate 

publică 

Post din cadrul cabinetului 

persoanei ce exercită funcţie de 

demnitate publică 

Funcții publice de 

conducere 

Funcții publice de 

execuție 

Personal 

tehnic 
Total 

2010 4 6 23 73 7 104 

2011 4 5 21 67 7 104 

2012 3 5 18 67 7 100 

 

 

 

 



 

 

3. ANALIZA SWOT 
 

 

Puncte forte (S) Puncte slabe (W) 

11..  SSttrruuccttuurraa  oorrggaanniizzaattoorriiccoo--ffuunnccţţiioonnaallăă  eeffiicciieennttăă;;  

22..  MMaannaaggeemmeenntt  ssttrraatteeggiicc  ccoonnssoolliiddaatt;;  

33..  DDooccuummeennttee  ddee  ppoolliittiiccii  ddee  ccaalliittaattee,,  ccuu  ssttrruuccttuurrăă  bbiinnee  ddeeffiinniittăă  șșii  

ssccoopp  ddeetteerrmmiinnaatt;;  

44..  PPllaanniiffiiccaarree  aa  aaccttiivviittăățțiilloorr  mmiinniisstteerriiaallee  îînn  bbaazzaa  PPllaannuulluuii  

aannuuaall  ddee  aaccttiivviittaattee  șșii  aa  ddooccuummeenntteelloorr  ssttrraatteeggiiccee  nnaațțiioonnaallee,,  

iinncclluussiivv  șșii  aa  PPrrooggrraammuulluuii  ddee  ddeezzvvoollttaarree  ssttrraatteeggiiccăă;;  

55..  CCaappaacciittăățții  ssppoorriittee  ddee  aannaalliizzăă,,  mmoonniittoorriizzaarree  șșii  eevvaalluuaarree  aa  

ppoolliittiicciilloorr  ppuubblliiccee;;  

66..  FFoorrmmaarreeaa  ccoonnttiinnuuăă  aa  ppeerrssoonnaalluulluuii;;  

77..  PPeerrssoonnaall  ccuu  ppootteennţţiiaall;;  

88..  MMoottiivvaarree  îînn  bbaazzaa  ssiisstteemmuulluuii  ddee  eevvaalluuaarree  aa  ppeerrffoorrmmaannțțeelloorr  

iinnddiivviidduuaallee  șșii  ccoolleeccttiivvee  aa  ccoollaabboorraattoorriilloorr;;    

99..  NNiivveell  aavvaannssaatt  ddee  ttrraannssppaarreennțțăă  ddeecciizziioonnaallăă  ((ccoonnssuullttăărrii  

ppuubblliiccee,,  șșeeddiinnțțee  ccuu  ddoonnaattoorriiii,,  îînnttrreevveeddeerrii  ccuu  ddeelleeggaațțiiii   

ssttrrăăiinnee,,  aannuunnțțuurrii  ppuubblliiccee,,  nnoottee  iinnffoorrmmaattiivvee  eettcc..,,  ttooaattee  

ppllaassaattee  ppee  ppaaggiinnaa  wweebb  ooffiicciiaallăă  aa  MMiinniisstteerruulluuii  JJuussttiițțiieeii));;    

1100..  SSiisstteemm  iinnffoorrmmaațțiioonnaall  ffuunnccțțiioonnaall  îînn  ccaaddrruull  mmiinniisstteerruulluuii,,  uuttiilliizzaarree  

eeffiicciieennttăă,,  ccoommuunniiccaarree  eelleeccttrroonniiccăă;;  

1111..  CCoommuunniiccaarree  aaccttiivvăă  bboottttoomm  --  uupp  ((ddee  jjooss  îînn  ssuuss))..   

 

11..  SSaallaarriizzaarree  iinnssuuffiicciieennttăă;;  

22..  FFlluuccttuuaaţţiiaa  ccaaddrreelloorr;;  

33..  DDiiffiiccuullttăăţţii  îînn  rreeccrruuttaarreeaa  ccaaddrreelloorr;;  

44..  IImmpplliiccaarreeaa  iinnssuuffiicciieennttăă  llaa  nniivveell  ccoonnssuullttaattiivv  aa  ccoollaabboorraattoorriilloorr  îînn  lluuaarreeaa  

ddeecciizziiiilloorr;;  

55..  CCoommuunniiccaarree  ssllaabbăă  ppee  lliinniiee  ((îînnttrree  ddiirreeccţţiiii,,  ddeeppaarrttaammeennttee));;  

66..  DDeelleeggaarreeaa  aadd--hhoocc  aa  ssaarrcciinniilloorr  ccuu  tteerrmmeennee  lliimmiittaattee  ((pprrooiieeccttee  

ssppoonnttaannee//nneeppllaanniiffiiccaattee));;  

77..  NNeeuuttiilliizzaarreeaa  mmiijjllooaacceelloorr  ffiinnaanncciiaarree  pprreeccoonniizzaattee  ppeennttrruu  ffoorrmmaarreeaa  

pprrooffeessiioonnaallăă;;  

88..  DDeeffiicciieennţţee  îînn  ccoollaabboorraarreeaa  ccuu  aallttee  aauuttoorriittăăţţii  ((CCBBTTMM,,  SSRRSSJJ  22001111--22001166))..  

Oportunităţi (O) Ameninţări (T) 

11..  RReellaaţţiiii  ddee  ppaarrtteenneerriiaatt  şşii  ccooooppeerraarree  eeffiicciieennttăă  ccuu  iinnssttiittuuţţiiiillee  

gguuvveerrnnaammeennttaallee  şşii  nneegguuvveerrnnaammeennttaallee  îînn  ddoommeenniiuull  

ddrreeppttuurriilloorr  oommuulluuii;;  

11..  DDiimmiinnuuaarreeaa  ccrreeddiibbiilliittăăţţiiii;;  

22..  AAttrraaccttiivviittaatteeaa  sseeccttoorruulluuii  pprriivvaatt  ppeennttrruu  aannggaajjaaţţii;;  

33..  LLiippssaa  ccoonnsseennssuulluuii  îînnttrree  ffaaccttoorriiii  iimmpplliiccaaţţii  îînn  rreeffoorrmmaarreeaa  ssiisstteemmuulluuii  
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22..  PPrroocceessuull  ddee  iinntteeggrraarree  îînn  UUnniiuunneeaa  EEuurrooppeeaannăă  aa  RReeppuubblliicciiii  

MMoollddoovvaa,,  pprroommoottoorr  aall  rreeffoorrmmeelloorr  îînn  sseeccttoorruull  jjuussttiițțiieeii;;  

33..  SSpprriijjiinnuull  şşii  ddiissppoonniibbiilliittaatteeaa  ccoommuunniittăăţţiiii  eeuurrooppeennee  şşii  aa  

oorrggaanniissmmeelloorr  iinntteerrnnaaţţiioonnaallee    ddee  aa  ooffeerrii  aassiisstteennţţăă  RReeppuubblliicciiii   

MMoollddoovvaa//MMiinniisstteerruulluuii  JJuussttiiţţiieeii  îînn  aattiinnggeerreeaa  oobbiieeccttiivveelloorr  

ttrraassaattee;;  

44..  IInntteeggrraarreeaa  sseerrvviicciiiilloorr  îînn  ppoolliittiiccaa  ddee  ee  --  TTrraannssffoorrmmaarree;;  

55..  EExxiisstteennţţaa  vvooiinnţţeeii  ppoolliittiiccee  ddee  pprroommoovvaarree  aa  ddeemmooccrraaţţiieeii  şşii   

rreeffoorrmmeelloorr  ddee  ddrreepptt  pprriioorriittaattee  nnaaţţiioonnaallăă  „„SSuupprreemmaaţţiiaa  

LLeeggiiii””;;  

66..  EExxiisstteennţţaa  pprrooggrraammeelloorr  şşii  pprrooiieecctteelloorr  pprriivviinndd  aaccoorrddaarreeaa  ddee  

aassiisstteennţţăă  ppee  ddiiffeerriittee  ddoommeenniiii;;  

7. CCooooppeerraarreeaa  ccuu  aallttee  ssttaattee  ppeennttrruu  ffoorrmmaarreeaa  ppeerrssoonnaalluulluuii.. 

jjuuddiicciiaarr;;    

44..  CCaaddrruull  lleeggaall  iimmppeerrffeecctt;;  

55..  RReecceessiiuunneeaa  eeccoonnoommiiccăă  llaa  nniivveell  nnaaţţiioonnaall  şşii  iinntteerrnnaaţţiioonnaall;;  

66..  IInnssttaabbiilliittaattee  ppoolliittiiccăă;;  

77..  CCoollaabboorraarree  ssllaabbăă  îînnttrree  aauuttoorriittăăţţii;;   

8. AAuuttoorriittaattee  ddiimmiinnuuaattăă  ccaa  rreezzuullttaatt  aall  ppeerrcceeppţţiieeii  ggrreeşşiittee  aa  rroolluulluuii  

MMiinniisstteerruulluuii  JJuussttiițțiieeii  ddee  ccăăttrree  ssoocciieettaattee.. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

44..  CCAADDRRUULL  DDEE  PPOOLLIITTIICCII  PPUUBBLLIICCEE  
 

 
 

A: PRIORITĂȚI DE POLITICI PE TERMEN MEDIU 
 

 

Nr. Prioritatea Sursa 

 

1 Protecţia drepturilor omului în sectorul justiției       Programul de activitate al Guvernului 

Republicii Moldova Integrarea 

Europeană: LIBERTATE,  

DEMOCRAŢIE, BUNĂSTARE 2011- 

2014. 

 Planul Național de Acțiuni în 

domeniul Drepturilor Omului pe anii 

2011-2014. 

 

 

2 Reforma justiţiei  

3 Consolidarea sistemului naţional de integritate şi de luptă împotriva corupţiei  

4 Consolidarea societăţii civile şi cooperarea cu sectorul public  

5 Integrarea europeană  

6 Consolidarea capacităţilor sistemului judecătoresc   Strategia de reformă a sectorului 

justiţiei pentru anii 2011-2016. 

 Strategia naţională de dezvoltare 

„Moldova 2020”.  

 Relansăm Moldova: Priorităţi de 

dezvoltare pe termen mediu.  

 Planul de măsuri pe anii 2004-2020 

pentru realizarea Concepţiei 

reformării sistemului penitenciar. 

7 Dezvoltarea profesională a reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei  

8 Asigurarea condițiilor corespunzătoare conform standardelor internaționale pentru  

persoanele private de libertate  

9 Dezvoltarea sistemului de probațiune  

10 Dezvoltarea parteneriatelor internaționale în scopul valorificării și consolidării  

relațiilor interstatale în domeniul justiției  



 

 

 

B: PROGRAME 
 

 

  

Denumirea 

Programului 
 

 

Denumirea Sub-

programului  

 

 

Scopul /scopurile programului/ 

subprogramului 
 

 

Rolul 

autorităţii 
 

 

Partenerii 

principali 
 

I Justiţia 

Sub-programul: Elaborarea politicii şi management în domeniul justiţiei 

Domeniul 1: 

 

Sporirea calității actelor 

normative. 

Asigurarea unui cadru normativ coerent și durabil. Lider 
Organizaţii 

neguvernamentale. 

Domeniul 2: 

 

Coordonarea și 

monitorizarea procesului de 

implementare a Strategiei 

de reformare a sectorului 

justiției pentru anii 2011-

2016. 

 

 

Consolidarea procesului de coordonare 

interinstituțională necesară implementării 

reformei. 

 

 

 

 

 

Lider 

Actorii din sectorul 

justiției. 

Organizații 

neguvernamentale. 

Domeniul 3: 

 

Consolidarea capacităților 

instituționale. 

Asigurarea eficienței activității Ministerului 

Justiției prin prisma consolidării capacităților 

interne. 

Lider  
Organizații 

internaționale. 
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Domeniul 4: 

 

Medierea: 

activitatea Consiliului de 

mediere. 

Asigurarea efiecientă a activității medaiatorilor. 

 

 

Lider 

Consiliul de mediere. 

 

Organizații 

neguvernamentale. 

 Sursa programului: CBTM 

 Strategia de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016 

 Finanţarea: Bugetul de Stat 

 Problemele de bază:  

  NNeecceessiittaatteeaa  ccoorreellăărriiii  lleeggiissllaaţţiieeii  nnaaţţiioonnaallee  ccuu  pprreevveeddeerriillee  nnoorrmmaattiivvee  ddiinn  ccaaddrruull  CCoonnssiilliiuulluuii  EEuurrooppeeii  şşii  UUnniiuunniiii  EEuurrooppeennee..  

  EExxiissttăă  ddeeffiicciieennţţee  iimmppoorrttaannttee  îînn  eeffoorrttuurriillee  nnaaţţiioonnaallee  ddee  ccoooorrddoonnaarree  aa  rreeffoorrmmeeii  sseeccttoorriiaallee  eexxttiinnssee..  

  CCaappaacciittăăţţiillee  ppaarrtteenneerriilloorr  ddiinn  sseeccttoorr  ddee  aa  aadduuccee  ccoonnttrriibbuuţţiiii  ccoooorrddoonnaattee  şşii  aannaalliittiicc  ffuunnddaammeennttaattee  llaa  iimmpplleemmeennttaarreeaa  ccooeerreennttăă  aa  SSttrraatteeggiieeii  ccoommuunnee  ddee  

rreeffoorrmmaarree  aa  sseeccttoorruulluuii  jjuussttiiţţiieeii  rrăămmîînn  mmooddeessttee..  

  NNeecceessiittaatteeaa  ccaalliiffiiccăărriiii  ccoonnttiinnuuee  aa  ppeerrssoonnaalluulluuii..  

  FFlluuxxuull  ssppoorriitt  ddee  ppeerrssoonnaall..  

  NNuummăărruull  mmaarree  ddee  lliittiiggiiii  aaffllaattee  ppee  rrooll  îînn  iinnssttaannţţeellee  ddee  jjuuddeeccaattăă..  

  TTeerrmmeenneellee  mmaarrii  ddee  ssoolluuţţiioonnaarree  aa  lliittiiggiiiilloorr  îînn  iinnssttaannţţăă..  

  SSoolliicciittaarreeaa  rreedduussăă  aa  mmeeddiieerriiii  ddee  ccăăttrree  cceettăăţţeennii  ccaa  iinnssttrruummeenntt  ddee  ssoolluuţţiioonnaarree  aa  lliittiiggiiiilloorr..  

 IInnccaappaacciittaatteeaa  CCoonnssiilliiuulluuii  ddee  mmeeddiieerree  îînn  ccoooorrddoonnaarreeaa  şşii  oorrggaanniizzaarreeaa  aaccttiivviittăăţţiiii  mmeeddiiaattoorriilloorr.. 

II Justiția  

Sub-programul: Administrare judecătorească 

Domeniul 1: 

 

Managementul 

Departamentului de 

administrare 

judecătorească  

Consolidarea capacităților Departamentului de 

administrare judecătorească, instituție subordonată 

Ministerului Justiției în vederea asigurării 

organizării și funcționării sistemului judecătoresc. 

Lider  

 

Consiliul Superior al 

Magistraturii. 
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Domeniul 2: 

 

Managementul Consiliul 

Superior al Magistraturii 

Consolidarea capacităților Consiliului Superior al 

Magistraturii în vederea asigurării organizării și 

funcționării sistemului judecătoresc. 

Partener  

Consiliul Superior al 

Magistraturii. 

 

 Sursa programului: CBTM 

 Strategia de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016 

 Finanţarea: Bugetul de Stat 

 Problemele de bază:  

  NNeecceessiittaatteeaa  ccoonnssoolliiddăărriiii  ccaappaacciittăăţţiilloorr  ddee  mmaannaaggeemmeenntt  aallee  ssiisstteemmuulluuii  jjuuddeeccăăttoorreesscc..  

  RReedduucceerreeaa  îînnccrreeddeerriiii  cceettăăţţeenniilloorr  îînn  ppeerrffoorrmmaannţţaa  jjuuddeeccăăttoorriilloorr..  

 LLiippssaa  mmaannaaggeemmeennttuulluuii  bbaazzaatt  ppee  ppeerrffoorrmmaannţţăă.. 

III Justiția 

Sub-programul: Înfăptuirea judecății 

Domeniul 1: 

Managementul instituţional 

al instanţelor de judecată. 

Crearea condiţiilor adecvate pentru funcţionarea 

instanţelor judecătoreşti şi curţilor de apel. 
Lider  

Domeniul 2: 

Managementul instituţional 

a Curţii Supreme de 

Justiţie. 

Sporirea calităţii actului de justiţie şi credibilităţii 

actului de justiţie. 
Lider  
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 Sursa programului: CBTM 

 Strategia de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016 

 Finanţarea: Bugetul de Stat 

 Problemele de bază:  

  PPuubblliiccaarreeaa  hhoottăărrîîrriillee  iinnssttaannţţeelloorr  ddee  jjuuddeeccaattăă  îînn  pprrooppoorrţţiiee  ddee  3300  %%,,  ddiinn  nnuummăărruull  ttoottaall  ddee  hhoottăărrîîrrii  pprroonnuunnţţaattee,,  nnuu  aassiigguurrăă  ttrraannssppaarreennţţaa  aaccttuulluuii  ddee  

jjuussttiiţţiiee..  

  PPrrooggrraammuull  ddee  îînnrreeggiissttrraarree  aauuddiioo++vviiddeeoo  aa  şşeeddiinnţţeelloorr  ddee  jjuuddeeccaattăă  ssee  uuttiilliizzeeaazzăă  îînn  2200  iinnssttaannţţee  ddiinn  5522..  

  NNeecceessiittaatteeaa  aassiigguurrăărriiii  uunniiffoorrmmeeii  ppeennttrruu  rreepprreezzeennttaannţţiiii  jjuussttiiţţiieeii..  

  IInnssuuffiicciieennţţaa  ssuurrsseelloorr  ffiinnaanncciiaarree  ppeennttrruu  cchheellttuuiieelliillee  ddee  pprroocceedduurrăă  ((cciittaarree,,  eelliibbeerraarreeaa  ccooppiiiilloorr,,  eeffeeccttuuaarreeaa  ttrraadduucceerriilloorr,,  eettcc..))..  

  SSeeccuurriittaatteeaa  rreedduussăă  aa  iinnssttaannţţeelloorr  jjuuddeeccăăttoorreeşşttii..  

  LLiippssaa  ssăălliilloorr  aammeennaajjaattee  ppeennttrruu  aauuddiieerreeaa  ccooppiiiilloorr..  

  NNeecceessiittaatteeaa  aassiigguurrăărriiii  ccoonnddiiţţiiiilloorr  aaddeeccvvaattee  ddee  mmuunnccăă  jjuuddeeccăăttoorriilloorr..  

 

IV Justiția  

Sub-programul: 

Implementarea politicii 

penale a statului 

Sporirea calităţii şi gradului de eficienţă al 

Procuraturii în eforturile de prevenire şi combatere 

eficientă a corupţiei şi protecţionismului. 

Partener  Procuratura  

 Sursa programului: CBTM 

 Finanţarea: Bugetul de Stat 

 Problemele de bază:  

  CCaaddrruull  nnoorrmmaattiivv  iimmppeerrffeecctt..  

  NNuummăărruull  mmaarree  ddee  ppeettiiţţiiii  ccuu  rreeffeerriirree  llooccaalliittaatteeaa  uurrmmăărriirriiii  ppeennaallee..  

  SSeeccuurriittaatteeaa  rreedduussăă  aa  sseeddiiiilloorr  oorrggaanneelloorr  pprrooccuurraattuurriiii..  

  LLiippssaa  uunnuuii  ssiisstteemm  iinnffoorrmmaaţţiioonnaall  pprriivviinndd  eevviiddeennţţaa  iinnffrraaccţţiiuunniilloorr..  
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 CCoorruuppţţiiaa  îînn  oorrggaanneellee  pprrooccuurraattuurriiii.. 

V Justiția 
3
 

 

   

VI Justiția  

Sub-programul: 

Apărarea drepturilor şi 

intereselor legale ale 

persoanelor. 

Protejarea dreptului la un proces echitabil, stabilit 

de articolul 6 al Convenţiei europene pentru 

apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale, inclusiv necesitatea asigurării 

accesului liber şi egal pentru toate persoanele la 

asistenţă juridică, prin organizarea şi acordarea 

asistenţei juridice garantate de stat, precum şi 

diminuarea impedimentelor economico-financiare 

în realizarea accesului la justiţie. 

Lider  

Consiliul național 

pentru asistență 

juridică garantată de 

stat 

 Sursa programului: CBTM 

 Finanţarea: Bugetul de Stat 

 Problemele de bază:  

  CCrreeşştteerreeaa  nnuummăărruulluuii  ddee  bbeenneeffiicciiaarrii  aaii  sseerrvviicciiiilloorr  ddee  aassiisstteennţţăă  jjuurriiddiiccăă  ggaarraannttaattăă  ddee  ssttaatt;;  ((iiuulliiee--ddeecceemmbbrriiee  22000088  --  44993355  bbeenneeffiicciiaarrii,,  aa..  22000099--  2200009966  

bbeenneeffiicciiaarrii,,  aa..  22001100--  2233000077  bbeenneeffiicciiaarrii,,  aa..  22001111  --  2277558877  bbeenneeffiicciiaarrii))..  

  VVoolluummuull  mmaarree  ddee  ddoossaarree  ppaarrvveenniittee  aavvooccaaţţiilloorr  ccaarree  aaccoorrddăă  aassiisstteennţţăă  jjuurriiddiiccăă  ggaarraannttaattăă  ddee  ssttaatt..  

  CCrreeşştteerreeaa  ccoonnttiinnuuăă  aa  vvoolluummuulluuii  ddee  lluuccrruu  aall  ooffiicciiiilloorr  tteerriittoorriiaallee;;  ((ÎÎnn  aannuull  22000088  îînn  ooffiicciiiillee  tteerriittoorriiaallee  aaccttiivvaauu  1199  ccoollaabboorraattoorrii,,  ppîînnăă  îînn  pprreezzeenntt  

nnuummăărruull  aacceessttoorraa  ss--aa  mmăărriitt  llaa  2222,,  ppee  ccîînndd  vvoolluummuull  ddee  lluuccrruu  aa  ccrreessccuutt  ddee  44,,77  oorrii..  

 LLiippssaa  ssiisstteemmuulluuii  ddee  vveerriiffiiccaarree  aa  ccaappaacciittăăţţiiii  ddee  ppllaattăă  aa  ssoolliicciittaannţţiilloorr.. 

                                                           
3
 Din motivul lichidării Departamentului de executare, ssuubb--pprrooggrraammuull VV  a fost exclus din CBTM.  
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VII Justiția  

Sub-programul: 

Formare profesională în 

domeniul justiției 

Asigurarea instruirii calitative a judecătorilor, 

procurorilor, a candidaţilor la funcţia de judecător 

şi procuror, a executorilor. 

Partener  

Procuratura Generală. 

 

Consiliul Superior al 

Magistraturii. 

Institutul Național al 

Justiției. 

 Sursa programului: CBTM 

 Strategia de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016 

 Finanţarea: Bugetul de Stat 

 Problemele de bază:  

  IInnssuuffiicciieennţţaa  ddee  ccaaddrree  ddiiddaaccttiiccee  şşii  ffoorrmmaattoorrii  iinnssttrruuiiţţii  îînn  ddoommeenniiuu..  

 CCaappaacciittăăţţii  lliimmiittaattee  îînn  ddoommeenniiuull  mmaannaaggeemmeennttuulluuii  aa  ppeerrssoonnaalluulluuii  aaddmmiinniissttrraattiivvee.. 

VIII Justiția  
Sub-programul: 

Expertiza legală 

Asigurarea consolidării capacităţilor instituţionale 

ale Centrului Naţional de Expertize Judiciare, 

sporirea calităţii constatărilor tehnico-ştiinţifice şi 

reducerea termenilor de efectuare a expertizelor. 

Lider  
Organizații 

neguvernamentale 

 Sursa programului: CBTM  

 Finanţarea: Bugetul de Stat 

 Problemele de bază:  

  TTeerrmmeenniiii  rreellaattiivv  mmaarrii  ddee  eeffeeccttuuaarreeaa  eexxppeerrttiizzeelloorr..  

  IInnssuuffiicciieennţţaa  ssppeecciiaalliişşttiilloorr  ccaalliiffiiccaaţţii,,  uuttiillaajj  tteehhnniicc  ddeessttiinnaatt  eexxaammiinnăărriilloorr  jjuuddiicciiaarree..  

 LLiippssaa  îînn  RReeppuubblliiccaa  MMoollddoovvaa  aa  uunneeii  iinnssttiittuuţţiiii  ssppeecciiaalliizzaattee  ccaarree  aarr  pprreeggăăttii  eexxppeerrţţii--jjuuddiicciiaarrii.. 
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IX Justiţia 

Sub-programul: 

Sistem integrat de 

informare juridică 

Perfecţionarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor 

informaţional-juridice către cetăţeni. 
Lider  

Centrul de Guvernare 

Electronică. 

Organizații 

neguvernamentale 

 

 Sursa programului: CBTM  

 Strategia de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016 

 Finanţarea: Bugetul de Stat 

 Problema de bază: 

  NNuummăărruull  ssppoorriitt  ddee  ssoolliicciittăărrii  aa  sseerrvviicciiiilloorr  iinnffoorrmmaaţţiioonnaall--jjuurriiddiiccee  ccăăttrree  cceettăăţţeennii  şşii  mmeeddiiuull  ddee  aaffaacceerrii..  

X Justiţia 
Sub-programul: 

Starea civilă 

Asigurarea condiţiilor pentru funcţionarea 

corespunzătoare a organelor de stare civilă, 

sporirea calităţii şi culturii de deservire a 

populaţiei. 

Lider 
Organizații 

neguvernamentale 

 Sursa programului: CBTM  

 Finanţarea: Bugetul de Stat 

 Problemele de bază:  

  SSoolliicciittaarreeaa  îînn  ccrreeşştteerree  aa  sseerrvviicciiiilloorr  ddee  ssttaarree  cciivviillăă..  

 NNeecceessiittaatteeaa  mmooddeerrnniizzăărriiii  ppeerrmmaanneennttee  aa  ssiisstteemmeelloorr  iinnffoorrmmaaţţiioonnaallee  aauuttoommaattiizzaattee  ddee  ssttaarree  cciivviillăă,,  ppaarrttee  ccoommppoonneennttăă  aa  ssiisstteemmuulluuii  iinnffoorrmmaaţţiioonnaall  

aauuttoommaattiizzaatt  „„RReeggiissttrruull  ddee  ssttaatt  aall  ppooppuullaaţţiieeii””.. 
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XI Justiţia 
Sub-programul: 

Jurisdicție constituțională 

Intensificarea controlului constituţionalităţii 

actelor legislative şi normative, şi eficientizarea 

accesului cetăţenilor la jurisdicţia constituţională 

în cazul lezării drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale. 

Partener  Curtea Constituțională 

 Sursa programului: CBTM  

 Finanţarea: Bugetul de Stat 

 Problema de bază:  

  LLiippssaa  uunnoorr  iinnssttrruummeennttee  mmeenniittee  ssăă  ggrrăăbbeeaassccăă  ccoonnssttaattaarreeaa  ssaauu  rreeppuunneerreeaa  îînn  ddrreeppttuurrii  aa  cceettăăţţeenniilloorr..    

 LLiippssaa  iinnssttrruummeenntteelloorr  jjuurriiddiiccee  îînn  ssccooppuull  aappăărrăărriiii  cceettăăţţeenniilloorr,,  aassiigguurrâânndd  eexxeerrcciiţţiiuull  ddiirreecctt  aall  rreessppeeccttăărriiii  ddrreeppttuurriilloorr  şşii  lliibbeerrttăăţţiilloorr  ffuunnddaammeennttaallee.. 

XII Justiția  

Sub-programul: 

Asigurarea măsurilor 

alternative la detenție 

Reintegrarea în societate a persoanelor în conflict 

cu legea penală, protejarea comunităţii de riscul 

recidivei, precum şi asigurarea executării 

sancţiunilor contravenţionale şi pedepselor penale 

neprivative de liberate. 

Lider  

Organizații 

neguvernamentale. 

Organizații 

internaționale. 

 Sursa programului: CBTM 

 Finanţarea: Bugetul de Stat 

 Problemele de bază:  

  CCrreeşştteerreeaa  nnuummăărruulluuii  ssuubbiieeccţţiilloorr  pprroobbaaţţiiuunniiii  ((mmuunnccaa  nneerreemmuunneerraattăă,,  aarrtt..6677  CCPP  RRMM;;  pprriivvaarreeaa  ddrreeppttuulluuii  ddee  aa  ooccuuppaa  oo  aannuummiittăă  ffuunnccţţiiee  ss--aauu  ddee  aa  

eexxeerrcciittaa  oo  aannuummiittăă  aaccttiivviittaattee,,  aarrtt..6655  CCPP  RRMM;;  ccuu  ssuussppeennddaarreeaa//lliibbeerraarreeaa  ddee  ppeeddeeaappssăă  ppeennaallăă))..  

  CCrreeşştteerreeaa  nnuummăărruulluuii  ssoolliicciittăărriilloorr  pprriivviinndd  îînnttooccmmiirreeaa  rreeffeerraatteelloorr  ddee  eevvaalluuaarree..  

  BBaazzaa  nnoorrmmaattiivvăă  iinnccoommpplleettăă..  

  MMeeccaanniissmm  iimmppeerrffeecctt  ddee  ssuupprraavveegghheerree  îînn  ccaazzuull  ssttaabbiilliirriiii  uunnoorr  oobblliiggaaţţiiuunnii  ssuupplliimmeennttaarree..  

  LLiippssaa  pprrooggrraammeelloorr  pprroobbaaţţiioonnaallee..  
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  LLiippssaa  mmeettooddoollooggiieeii  ssppeecciiffiiccee  ddee  lluuccrruu  ccuu  mmiinnoorriiii..  

  SSttaattiissttiiccaa  eerroonnaattăă..  

  LLiippssaa  ssiisstteemmuulluuii  ddee  eevviiddeennţţăă  eelleeccttrroonniicc  ((bbaazzaa  ddee  ddaattee//ddoossaarruull  ppeerrssoonnaall))  aa  ppeerrssooaanneelloorr  ccoonnddaammnnaattee  şşii  ssaannccţţiioonnaattee  ffăărrăă  pprriivvaaţţiiuunnee  ddee  lliibbeerrttaattee..  

  LLiippssaa  mmeeccaanniissmmuulluuii  ddee  iinnssttrruuiirree  aa  ppeerrssoonnaalluulluuii..  

  IInnssuuffiicciieennţţaa  ccaaddrreelloorr  ddiiddaaccttiiccee  şşii  ffoorrmmaattoorrii  iinnssttrruuiiţţii  îînn  ddoommeenniiuu..  

 LLiippssaa  mmeeccaanniissmmuulluuii  ddee  pprrootteeccţţiiee  ssoocciiaallăă  aa  ppeerrssoonnaalluulluuii  oorrggaanneelloorr  ddee  pprroobbaaţţiiuunniiii.. 

 
Sistemul 

penitenciar 

Sub-programul: 

Sistemul penitenciar 

Crearea și întreținerea deținuților în condiții ce ar 

satisface standardele naționale și internaționale. 
Lider  

Ministerul Finanțelor. 

Organizații 

internaționale. 

Organizații 

neguvernamentale. 

 Sursa programului: CBTM al Departamentului instituțiilor penitenciare 

 Finanţarea: Bugetul de Stat 

 Problemele de bază:  

  NNuummăărr  ssppoorriitt  aall  ssppaaţţiiiilloorr  ddee  ddeetteennţţiiee  ccee  nnuu  ccoorreessppuunndd  ssttaannddaarrddeelloorr  mmiinniimmee  ddee  ddeetteennțțiiee..  

  DDoottaarree  tteehhnniiccăă  iinnssuuffiicciieennttăă  aa  ppeenniitteenncciiaarreelloorr..  

  RRiissccuull  ssppoorriitt  ddee  iinnttiimmiiddaarree  şşii  vviioolleennţţăă  îînn  rrîînndduull  ddeeţţiinnuuţţiilloorr..  

  SSiisstteemm  ddeeffeeccttuuooss  ddee  rreeccrruuttaarree,,  sseelleeccttaarree  şşii  aannggaajjaarree  aa  ccoollaabboorraattoorriilloorr..  

 IImmpplliiccaarree    iinnssuuffiicciieennttăă    llaa  nniivveell  ccoonnssuullttaattiivv  aall  ccoollaabboorraattoorriilloorr  îînn  lluuaarreeaa  ddeecciizziiiilloorr.. 

 



 

 

C: OBIECTIVE PRIORITARE PE TERMEN MEDIU 
 

 

 

 
Obiectivul PDS 

Indicator(i) de 

performanţă 
Responsabil 

Perioada de 

implemen-

tare 

Instrumente 

Notă 

privind 

finanţarea 

Necesarul de 

capacităţi 

II..  EEllaabboorraarreeaa  ppoolliittiicciiii  şşii  mmaannaaggeemmeenntt  îînn  ddoommeenniiuull  jjuussttiiţţiieeii..    

  SSccooppuull::    

  AAssiigguurraarreeaa  uunnuuii  ccaaddrruu  nnoorrmmaattiivv  ccooeerreenntt  șșii  dduurraabbiill..  

  CCoonnssoolliiddaarreeaa  pprroocceessuulluuii  ddee  ccoooorrddoonnaarree  iinntteerriinnssttiittuuțțiioonnaallăă  nneecceessaarrăă  iimmpplleemmeennttăărriiii  rreeffoorrmmeeii..  

  AAssiigguurraarreeaa  eeffiicciieennțțeeii  aaccttiivviittăățțiiii  MMiinniisstteerruulluuii  JJuussttiițțiieeii  pprriinn  pprriissmmaa  ccoonnssoolliiddăărriiii  ccaappaacciittăățțiilloorr  iinntteerrnnee..  

 AAssiigguurraarreeaa  eeffiicciieennttăă  aa  aaccttiivviittăățțiiii  mmeeddiiaattoorriilloorr.. 

 VVaalloorriiffiiccaarreeaa  rreellaațțiiiilloorr  iinntteerrnnaațțiioonnaallee.. 

1 Asigurarea  în 

procesul elaborării 

actelor normative a 

echilibrului între 

reglementări, 

fundamentarea 

științifică și 

consecutivitate 

1)Proiecte de acte 

normative și 

legislative elaborate. 

Direcția generală 

legislație. 

2013-2014 Grupuri de lucru 

creat. 

 

Consultări publice 

efectuate. 

 

Studii elaborate. 

Bugetul de 

stat 

Cunoștințe în 

domeniul tehnicii 

legislative. 

2 Optimizarea şi 

consolidarea 

cadrului legislativ 

din domeniul 

sistemului judiciar 

1) Proiect de act 

normativ elaborat şi 

remis spre aprobare. 

Departamentul de 

administrare 

judecătorească. 

 

Direcţia generală 

legislaţie. 

2013-2014 Examinarea 

propunerilor, 

documentarea şi 

luarea deciziei 

corespunzătoare. 

Bugetul de 

stat. 

Cunoştinţe în 

domeniul tehnicii 

legislative. 
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3 Expertizarea 

proiectelor de acte 

legislative/ 

normative cu 

relevanță UE, 

elaborate de 

autoritățile 

administrației 

publice centrale, 

potrivit Planurilor 

Naționale de 

Armonizare a 

Legislației anuale 

(PNAL), cît și a 

proiectelor de acte 

legislative/ 

normative din afara 

planurilor naționale 

anuale de 

armonizare a 

legislației 

1) Numărul actelor 

legislative/normative 

cu relevanță UE 

expertizate incluse în 

PNAL. 

2) Numărul actelor 

legislative/normative 

cu relevanță UE 

expertizate în afara 

PNAL. 

Centrul de 

armonizare a 

legislaţiei. 

2013-2014 Coordonarea și 

monitorizarea 

procesului de 

armonizare  a 

legislației prin: 

- întocmirea 

avizelor/ 

Declarațiilor de 

compatibilitate; 

- întocmirea 

rapoartelor 

trimestriale de 

implementare a 

PNAL, către 

Guvern; 

- gestionarea și 

actualizarea Bazei 

de date a legislației 

naționale 

armonizate. 

Bugetul de 

stat 

Cunoașterea 

tehnicilor 

naționale de 

armonizare a 

legislației. 

Cunoașterea 

dreptului și 

politicilor UE. 

Cunoașterea 

limbii engleze 

și/sau franceze. 

 

4 Sporirea numărului 

de acte naționale 

incluse în PNAL –

uri care transpun 

actele UE în 

conformitate cu 

obligațiile și 

termenele ce 

1) Numărul actelor 

naționale care 

transpun actele UE, 

incluse în Anexele 

Acordului de 

Asociere. 

2) Numărul actelor 

Centrul de 

armonizare a 

legislaţiei. 

2013-2014 Asigurarea 

monitorizării 

modalităților și 

termenelor de 

realizare a actelor 

UE, incluse în 

Anexele AA și 

Bugetul de 

stat 

Cunoaşterea 

limbii engleze. 

Cunoştinţe în 

domeniul tehnicii 

legislative. 

Cunoştinţe în 

domeniul 
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rezultă din Acordul 

de Asociere (AA), 

inclusiv Acordului 

privind instituirea 

Zonei de Liber 

Schimb RM-UE 

(ZLAC)  

naționale care 

transpun actele UE, 

incluse în Anexele 

ZLAC. 

ZLAC. dreptului şi 

politicilor 

comunitare. 

5 Modificarea 

cadrului normativ 

în vederea 

reglementării 

mecanismelor de 

recunoaştere şi 

executare a 

hotărîrilor arbitrale 

străine 

1)Proiect de 

modificare a cadrului 

normativ, elaborat şi 

remis spre examinare 

Guvernului. 

Direcția generală 

legislație. 

2013 Examinarea 

propunerilor, 

documentarea şi 

luarea deciziei 

corespunzătoare. 

Bugetul de 

stat 

Cunoașterea 

legislației 

naționale și 

internaționale. 

Capacități de 

analiză și sinteză. 

6 Crearea cadrului 

instituțional pentru 

exercitarea 

profesiei de 

administrator 

autorizat 

1)Structuri pentru 

desfășurarea activității 

de administrator 

autorizat, create. 

 

2) Proiect de lege cu 

privire la 

administratorii 

autorizați elaborat și 

remis spre aprobare. 

Direcția profesii și 

servicii juridice. 

 

Direcția generală 

legislație. 

2013 Coordonarea şi 

monitorizarea 

procesului. 

 

Examinarea 

propunerilor, 

documentarea şi 

luarea deciziei 

corespunzătoare. 

Bugetul de 

stat 

Cunoașterea 

tehnicii 

legislative. 

 

7 Elaborarea 

proiectelor de acte 

normative privind 

1)Proiecte de acte 

normative elaborate și 

aprobate. 

Direcția profesii și 

servicii juridice. 

 

2013 Examinarea 

propunerilor, 

documentarea şi 

Bugetul de 

stat 

Cunoașterea 

tehnicii 
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admiterea în 

profesia de 

administrator 

autorizat și 

supravegherea 

acestei activități 

Direcția generală 

legislație. 

 

luarea deciziei 

corespunzătoare. 

legislative. 

 

8 Asigurarea 

funcționalității 

grupurilor de lucru 

create pentru 

coordonarea şi 

monitorizarea 

implementării 

Strategiei de 

reformare a 

sectorului justiției 

pentru anii  2011-

2016 (SRSJ 2011-

2016) 

1)Numărul şedinţelor. 

1)Numărul rapoartelor 

de monitorizare. 

Cabinetul 

ministrului. 

Direcția analiză, 

monitorizare şi 

evaluare a 

politicilor. 

2013-2014 Coordonarea şi 

monitorizarea 

procesului. 

Bugetul de 

stat. 

Asistenţa 

donatorilor 

externi. 

Abilităţi de 

coordonare şi 

monitorizare. 

9 Analiza funcțiilor 

și structurii 

Direcției, analiză, 

monitorizare și 

evaluare a 

politicilor în scopul 

optimizării 

activității 

subdiviziunii 

1) Analiză efectuată și 

recomandări 

formulate. 

2) Subdiviziunea 

responsabilă de 

planificare strategică 

consolidată. 

Direcția analiză, 

monitorizare şi 

evaluare a 

politicilor. 

2013-2014 Evaluare și analiză 

a structurii 

subdiviziunii. 

 

Formularea 

recomandărilor. 

Bugetul de 

stat. 

 

Cunoştinţe în 

domeniul 

planificării 

strategice. 
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10 Consolidarea 

capacităților de 

planificare 

strategică și 

monitorizare 

1)Cursuri organizate. 

2)Personal instruit. 

Direcția analiză, 

monitorizare și 

evaluare a 

politicilor. 

Secția resurse 

umane. 

2013-2014 Plan de instruire 

elaborat. 

Bugetul de 

stat 

Abilități de 

planificare, 

sinteză, analiză, 

evaluare și 

monitorizare. 

11 Asigurarea 

colaborării 

continue între 

reprezentanţii 

unităţilor 

responsabile de 

planificarea 

strategică şi de 

monitorizare din 

cadrul instituţiilor 

din sectorul justiţiei 

1)Sistemul de 

colectare, analiză şi 

schimb de informaţie 

în sectorul justiţiei 

creat. 

2)Capacităţile 

actorilor din sectorul 

justiţiei de 

monitorizare şi 

planificare strategică 

consolidate. 

3)Reforma sectorului 

justiţiei coordonată şi 

monitorizată eficient. 

Cabinetul 

ministrului. 

Direcția analiză, 

monitorizare şi 

evaluare a 

politicilor. 

2013-2014 Cursuri de instruire. 

Reuniuni, întruniri 

şedinţe de lucru. 

 

Bugetul de 

stat. 

Asistenţa 

donatorilor 

externi. 

Abilităţi de 

coordonare şi 

monitorizare. 

Cunoştinţe în 

domeniul 

planificării 

strategice. 

12 Stabilirea şi 

menţinerea unui 

mecanism 

coordonat de 

cooperare cu 

donatorii externi 

1)Asistenţa 

donatorilor coordonată 

şi focalizată pe direcţii 

prioritare ale 

sectorului justiţiei. 

2)Numărul 

Cabinetul 

ministrului. 

Direcția analiză, 

monitorizare şi 

evaluare a 

2013-2014 Reuniuni periodice 

cu donatorii externi. 

 

Bugetul de 

stat. 

Asistenţa 

donatorilor 

externi. 

Abilităţi de 

coordonare şi 

monitorizare. 

Cunoştinţe în 

domeniul 

planificării 
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din sectorul justiţiei 

în vederea 

implementării 

SRSJ 2011-2016 

întrunirilor. politicilor. strategice. 

Ccunoașterea 

limbii engleze. 

13 Crearea registrului 

electronic unic al 

agenţilor 

economici şi 

organizaţiilor 

necomerciale 

 

1)Registrul unic creat Cabinetul 

ministrului.  

 

Centrul de 

informații juridice. 

 

Direcția organizații 

necomerciale. 

 

Camera 

înregistrării de stat. 

2013-2014 Investiţii în 

tehnologii 

informaţionale. 

 

Consolidarea 

parteneriatelor. 

Bugetul de 

stat 

Cunoștințe în 

domeniul TI. 

 Elaborarea și 

implementarea 

sistemului 

electronic de 

evidență și 

înregistrare cu 

privire la reținere, 

arest și detenție 

1)Sistem 

informațional elaborat 

și funcțional. 

Cabinetul 

ministrului. 

 

Centrul de 

Informații Juridice. 

 

Departamentului 

instituțiilor 

penitenciare. 

2013-2014 Crearea platformei 

pentru funcționarea 

registrului. 

Bugetul de 

stat 

 

Cunoștințe în 

domeniul 

tehnologiilor 

informaționale. 

14 Revizuirea cadrului 

bilateral de 

cooperare în 

1)Cadrul normativ 

modificat/perfecționat. 

Direcția relații 

internaționale și 

integrare 

2013 4 Acorduri 

semnate. 

Acorduri 

Bugetul de 

stat. 

Abilități de 

coordonare și 

monitorizare. 
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domeniul justiției europeană.  interministeriale 

plasate pe pagina 

web oficială a 

ministerului. 

Cunoștințe în 

domeniul tehnicii 

legislative. 

Cunoștințe în 

domeniul 

dreptului 

internațional. 

15 Ratificarea 

Acordului cu 

privire la 

privilegiile și 

imunitățile Curții 

Penale 

Internaționale 

1)Acord ratificat. Direcția relații 

internaționale și 

integrare 

europeană. 

2013 Studiu de 

fezabilitate. 

Proiect de lege. 

 

Bugetul de 

stat. 

Abilități de 

coordonare și 

monitorizare. 

Cunoștințe în 

domeniul tehnicii 

legislative. 

Cunoașterea 

limbii engleze. 

Cunoștințe în 

domeniul 

dreptului 

internațional. 

16 Consolidarea 

cadrului 

multilateral de 

cooperare în 

domeniul justiției 

1)Studiu efectuat. 

2)Acorduri semnate și 

ratificate, după caz. 

Direcția relații 

internaționale și 

integrare 

europeană. 

2013 Studiu privind 

necesitatea 

semnării/ratificării 

unor Acorduri 

multilaterale în 

domeniul executării 

Bugetul de 

sta 

Abilități de 

coordonare și 

monitorizare. 

Cunoștințe în 

domeniul 
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legii. dreptului 

internațional. 

17 Îmbunătățirea 

procedurii de 

avizare a 

proiectelor de 

tratate 

internaționale la 

care Republica 

Moldova urmează 

să devină parte 

1)Expertizarea 

cadrului normativ de 

reglementare a 

mecanismului național 

de încheiere a 

tratatelor 

internaționale. 

Direcția relații 

internaționale și 

integrare 

europeană. 

2013 Proiect de lege 

privind modificarea 

și completarea 

cadrului normativ. 

Grilă de 

monitorizare a 

proiectelor 

tratatelor 

internaționale care 

au trecut procedura 

avizării la minister. 

Bugetul de 

sta 

Abilități de 

coordonare și 

monitorizare. 

Cunoștințe în 

domeniul 

dreptului 

internațional. 

18 Elaborarea 

proiectului 

raportului 

intermediar privind 

implementarea 

Recomandărilor 

UPR 

1) Proiect elaborat și 

plasat pe site 

ministerului pentru 

consultații. 

Direcția relații 

internaționale și 

integrare 

europeană. 

2014 Proiect elaborat. Bugetul de 

sta 

Abilități de 

coordonare și 

monitorizare. 

Cunoștințe în 

domeniul 

dreptului 

internațional. 

19 Implementarea 

eficientă a 

tratatelor 

internaționale 

privind asistența 

juridică 

1)Numărul de cereri 

de asistență juridică 

internațională în 

materie civilă 

recepționate și 

Direcția cooperare 

juridică 

internațională. 

2012-2014 Monitorizarea și 

evaluarea 

prevederilor 

tratatelor 

internaționale. 

Bugetul de 

stat. 

Abilități de 

monitorizare și 

evaluare. 

Cunoașterea unei 

limbi de circulație 
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internațională executate în termen. 

2)Numărul de cereri 

de asistență juridică 

internațională în 

materie penală 

recepționate și 

executate în termen. 

3)Numărul de cereri 

de transfer ale 

persoanelor 

condamnate și cereri 

de extrădare 

recepționate și 

executate în termen. 

internațională. 

20 Coordonarea 

procesului privind 

executarea 

hotărîrilor CEDO 

pronunțate 

împotriva 

Republicii 

Moldova 

1)Numărul hotărîrilor 

CEDO executate. 

Direcția generală 

agent 

guvernamental. 

2013-2014 Coordonarea şi 

monitorizarea 

procesului. 

 

Bugetul de 

stat. 

Abilităţi de 

coordonare şi 

monitorizare. 

21 Elaborarea 

planurilor anuale 

de activitate 

(planificarea 

1)Sarcini identificate. Direcția analiză, 

monitorizare și 

evaluare a 

politicilor. 

2013-2014 Planuri anuale de 

activitate elaborate. 

Bugetul de 

stat. 

Abilități de 

planificare, 

sinteză, analiză, 

evaluare și 
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sarcinilor) Subdiviziunea de 

profil a autorităților 

administrative din 

subordine. 

monitorizare. 

22 Efectuarea 

activității de audit 

intern în scopul 

evaluării sistemului 

de management 

financiar și control 

al ministerului și al 

autorităților 

administrative din 

subordine și a 

întreprinderilor 

monitorizate 

1)Elaborarea 

rapoartelor privind 

rezultatele misiunii de 

audit și formularea 

recomandărilor. 

Direcția control și 

audit intern. 

2013-2014 Controale efectuate. Bugetul de 

stat. 

Cunoștințe în 

domeniul 

financiar-contabil 

și în domeniul 

auditului. 

23 Elaborarea 

strategiei sectoriale 

de cheltuieli 

(CBTM 2014-

2016) 

1)Numărul de ședințe 

organizate. 

 

2) Numărul de 

consultații acordate. 

Direcția 

economico-

financiară și 

administrativă. 

Direcția analiză, 

monitorizare și 

evaluare a 

politicilor. 

2013-2014 Acordarea 

asistenței 

metodologice 

necesare 

subdiviziunilor din 

cadrul Ministerului 

Justiției și 

instituțiilor din 

sectorul justiției. 

Bugetul de 

stat. 

Cunoștințe în 

domeniul 

financiar-

contabil. 
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24 Realizarea 

managementului 

financiar 

1) Proiectul bugetului 

elaborat. 

Direcția 

economico-

financiară și 

administrativă. 

2013-2014 Elaborarea 

propunerilor de 

buget. 

Bugetul de 

stat. 

Cunoștințe în 

domeniul 

economico-

financiar. 

2) Planurile de 

finanțare întocmite. 

Întocmirea 

planurilor de 

finanțare. 

Cunoștințe în 

domeniul 

economico-

financiar. 

3) Analiza executării 

bugetului efectuată. 

Monitorizarea 

executării 

bugetului. 

Cunoștințe în 

domeniul 

economico-

financiar. 

4) Rapoarte financiare 

întocmite. 

Realizarea 

procesului de 

raportare bugetară. 

Cunoștințe în 

domeniul 

financiar. 

25 Asigurarea 

procedurii 

transparente de 

achiziționare a 

mărfurilor și 

serviciilor 

1) Numărul de 

contracte încheiate. 

 

2) Numărul de 

participanți la licitații 

și concursuri. 

Direcția 

economico-

financiară și 

administrativă. 

2013-2014 Organizarea 

licitațiilor și 

concursurilor. 

Bugetul de 

stat. 

Cunoștințe în 

domeniul 

achizițiilor 

publice. 

26 Analiza funcțiilor 

și structurii 

Direcției 

organizații 

necomerciale în 

1)Analiză efectuată și 

recomandări 

formulate. 

Direcția organizații 

necomerciale. 

2013-2014 Evaluare și analiză 

a structurii 

subdiviziunii. 

Bugetul de 

stat. 

Cunoștințe în 

domeniul 

managementului 

organizațional. 
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scopul optimizării 

activității 

subdiviziunii 

27 Consolidarea 

capacităţilor 

instituţionale şi 

dezvoltare 

profesională a 

reprezentanţilor 

profesiilor conexe 

sistemului justiţiei 

1)Sisteme de asigurare 

de răspundere civilă şi 

de răspundere 

disciplinară 

ameliorate. 

2)Standarde de 

calitate pentru 

actele/acţiunile 

reprezentanţilor 

fiecărei profesii 

elaborate. 

3) Colaborarea cu 

organizaţiile 

profesionale 

îmbunătăţită. 

 

Direcția profesii și 

servicii juridice. 

 

Direcţia generală 

legislaţie. 

 

Uniunea naţională 

a executorilor 

judecătoreşti. 

 

Uniunea 

Avocaţilor. 

 

Consiliul naţional 

pentru asistenţă 

juridică garantată 

de stat. 

 

Consiliul de 

mediere. 

 

Centrul național de 

expertize judiciare. 

 

Organele 

profesionale ale 

2013-2014 Coordonarea şi 

monitorizarea 

procesului. 

Efectuarea 

studiilor. 

Modificarea actelor 

normative. 

Întruniri cu 

organizaţiile 

profesionale. 

Cursuri de instruire. 

Bugetul de 

stat. 

Asistenţa 

donatorilor 

externi. 

Abilităţi de 

coordonare şi 

monitorizare. 
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notarilor. 

 

Organele 

profesionale ale 

interpreţilor şi 

traducătorilor. 

28 Consolidarea 

instituţională şi 

funcţională a 

noului sistem privat 

de executare a 

hotărîrilor 

judecătoreşti 

1)Numărul petiţiilor 

parvenite privind 

activitatea 

executorilor 

judecătoreşti. 

Direcţia profesii și 

servicii juridice. 

2013-2014 Coordonarea şi 

monitorizarea 

procesului. 

Bugetul de 

stat. 

Abilităţi de 

coordonare şi 

monitorizare. 

29 50% dintre 

angajaţii 

ministerului 

participă  la 

cursurile de 

instruire până în 

anul 2014 

1)%  angajaţi 

participanţi la 

cursurile de instruire 

din numărul total de 

angajaţi. 

Secţia resurse 

umane. 

2013-2014 Cursuri de instruire. 

Programe de 

instruire şi 

dezvoltare 

profesională. 

Bugetul de 

stat. 

Cunoştinţe în 

domeniu 

resurselor umane. 

 

30 90% dintre 

angajaţii 

ministerului  sînt 

mulţumiţi de 

condiţiile de muncă 

până în anul 2014 

1) Ponderea 

angajaţilor  mulţumiţi 

de condiţiile de muncă 

din numărul total de 

angajaţi. 

 

Secţia resurse 

umane. 

2013-2014 Mecanism 

meritocratic şi 

transparent de 

motivare. 

Investiţii pentru 

crearea condiţiilor 

adecvate de muncă. 

Bugetul de 

stat. 

Cunoştinţe în 

domeniul 

dreptului muncii. 

Abilităţi de 

comunicare. 

Abilităţi de 
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negociere. 

31 Elaborarea Planului 

de comunicare 

publică pentru 

diseminarea 

rezultatelor 

implementării 

Strategiei de 

reformă a 

sectorului justiției 

pentru anii 2011-

2016 

1) Plan elaborat. Serviciul protocol, 

informare și 

comunicare cu 

mass-media. 

2013-2014 Ședințe/mese 

rotunde organizate. 

Bugetul de 

stat. 

Cunoștințe în 

domeniul 

elaborării 

planurilor/ 

strategiilor. 

32 Armonizarea 

Strategiei de 

comunicare și 

relații publice a 

ministerului cu 

documentele de 

politici și Ghidul 

de utilizare a 

rețelelor de 

socializare. 

1) Strategie conformă 

documentelor de 

politici. 

Serviciul protocol, 

informare și 

comunicare cu 

mass-media. 

2013-2014 Analiză efectuată. Bugetul de 

stat. 

Cunoștințe în 

domeniul 

evaluării, 

monitorizării. 

Abilități de 

comunicare.  

33 Crearea cadrului de 

schimb de 

informaţii între 

sectorul justiţiei şi 

sectorul 

1) Cadrul schimbului 

de informaţii creat şi 

implementat. 

2) Numărul 

întrunirilor. 

Cabinetul 

ministrului. 

 

2013-2014 Reuniuni periodice 

cu donatorii externi. 

Bugetul de 

stat. 

Asistenţa 

donatorilor 

externi. 

Cunoştinţe în 

domeniul 

relaţiilor cu 

publicul. 

Abilităţi de 
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neguvernamental 

 

coordonare şi 

monitorizare. 

Cunoştinţe în 

domeniul 

planificării 

strategice. 

34 Asigurarea prestării 

serviciilor publice 

de calitate 

populației în 

domeniul aplicării 

apostilei 

1) Numărul de 

dosare primite. 

  

2)Numărul de dosare 

examinate. 

 

Direcția apostilă.  Primirea, 

examinarea cererilor 

şi eliberarea, în 

termenele stabilite, 

a actelor oficiale 

supuse apostilării şi 

legalizării. 

Bugetul de 

stat. 

 

Cunoștințe în 

domeniul 

administrației 

publice și în 

domeniul 

jurisprudenței. 

35 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 

1)Studii elaborate şi 

recomandări 

formulate. 

Consiliul de 

mediere. 

2013 Examinarea 

situației în 

domeniu, 

documentarea şi  

determinarea 

conceptelor şi 

noţiunilor ce vor fi 

utilizate. 

Asistența 

donatorilor 

externi. 

Capacități de 

analiză și sinteză. 

Cunoașterea 

legislației în 

domeniu. 
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sistem de mediere 

comunitară și a 

instituției 

arbitrajului 

36 Sporirea cu 30% a 

numărului 

disputelor 

soluţionate prin 

sisteme alternative 

de soluţionare a 

litigiilor pînă în 

anul 2014 

1)Numărul disputelor 

soluţionate prin 

sisteme alternative. 

Direcția profesii și 

servicii juridice. 

 

 

2014 Coordonarea şi 

monitorizarea 

procesului. 

 

Bugetul de 

stat. 

Abilităţi de 

coordonare şi 

monitorizare. 

IIII..  AAddmmiinniissttrraarreeaa  jjuuddeeccăăttoorreeaassccăă  

  SSccooppuull::    

 CCoonnssoolliiddaarreeaa  ccaappaacciittăăţţiilloorr  DDeeppaarrttaammeennttuulluuii  ddee  aaddmmiinniissttrraarree  jjuuddeeccaattoorreeaassccăă  ((DDAAJJ)),,  aauuttoorriittaattee  aaddmmiinniissttrraattiivvăă  ddiinn  ssuubboorrddiinneeaa  

MMiinniisstteerruulluuii  JJuussttiițțiieeii  îînn  vveeddeerreeaa  aassiigguurrăărriiii  oorrggaanniizzăărriiii  șșii  ffuunnccțțiioonnăărriiii  ssiisstteemmuulluuii  jjuuddeeccăăttoorreesscc.. 

1 Asigurarea 

executări calitative 

a contractului de 

mentenanţă tehnică 

cu ÎS „Centrul de 

telecomunicaţii 

speciale” 

1) Gradul de 

mulţumire a 

utilizatorilor 

Programului Integrat 

de Gestionare a 

Dosarelor, Sistemului 

de înregistrare audio a 

şedinţelor de 

administratorilor 

paginilor web ale 

instanţei judecătoreşti. 

Departamentul de 

administrare 

judecătorească. 

2013-2014 Monitorizare, 

evaluare, control, 

chestionarea 

utilizatorilor. 

Bugetul de 

stat. 

Cunoştinţe în 

domeniul 

monitorizării şi 

evaluării. 

Cunoştinţe în 

domeniul 

efectuării 

sondajelor. 
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2 Sporirea capacităţii 

DAJ de  

a acorda asistenţă 

metodologică în 

domeniul bugetar 

pentru instanţele 

judecătoreşti 

1) Crearea unei baze 

de date privind toate 

actele normative, 

instrucţiuni şi ghiduri 

recomandări privind 

gestionarea bugetelor 

instanţelor 

judecătoreşti în anul 

2012; 

Rata solicitărilor 

satisfăcute de DAJ  

privind asistenţa 

metodică a 

contabililor. 

Departamentul de 

administrare 

judecătorească. 

2011-2013 Investirea în 

tehnologii 

informaţionale. 

 

Bugetul de 

stat. 

Cunoştinţe în 

domeniul IT. 

Cunoştinţe în 

domeniul 

procedurilor 

bugetare. 

 

3 Îmbunătăţirea 

evidenţei statistice 

în instanţele 

judecătoreşti 

1) Rata instanţelor 

dotate cu modul 

statistic nou al 

Programului Integrat 

de Gestionare a 

Dosarelor din numărul 

total al instanţelor 

judecătoreşti. 

Departamentul de 

administrare 

judecătorească. 

2013 Consolidarea 

parteneriatelor. 

 

Investirea în 

tehnologii 

informaţionale. 

Bugetul de 

stat. 

Cunoştinţe în 

domeniul IT. 

 

4 Implementarea 

modulului statistic 

revăzut al 

Programului 

Integrat de 

Gestionare  a 

Dosarelor în toate 

1) Rata instanţelor 

dotate cu modulul 

statistic revăzut al 

Programului Integrat 

de Gestionare a 

Dosarelor din numărul 

total al instanțelor de 

Departamentul de 

administrare 

judecătorească. 

2014 Consolidarea 

parteneriatelor. 

 

Investirea în 

tehnologii 

informaţionale. 

Bugetul de 

stat. 

Cunoştinţe în 

domeniul IT. 

Cunoştinţe în 

scrierea şi 

încheierea 

contractelor. 
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instanţele pînă la 

finele anului 2014 

judecată. 

IIIIII..  ÎÎnnffăăppttuuiirreeaa  jjuuddeeccăățțiiii  

  SSccooppuull::  

  CCrreeaarreeaa  ccoonnddiițțiiiilloorr  aaddeeccvvaattee  ppeennttrruu  ffuunnccțțiioonnaarreeaa  iinnssttaannțțeelloorr  jjuuddeeccăăttoorreeșșttii  șșii  ccuurrțțiilloorr  ddee  aappeell..  

 SSppoorriirreeaa  ccaalliittăățțiiii  aaccttuulluuii  ddee  jjuussttiițțiiee  șșii  ccrreeddiibbiilliittăățțiiii  aaccttuulluuii  ddee  jjuussttiițțiiee.. 

1 Plasarea a 100 % a 

hotărîrilor 

judecătoreşti pe 

paginile web ale 

instanțelor 

judecătorești 

 

1)% hotărârilor 

judecătoreşti publicate  

pe pagina web a 

judecătoriilor şi 

curţilor de apel din 

numărul total de 

hotărâri emise. 

 

 

Departamentul de 

administrare 

judecătorească. 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

 

Coordonarea şi 

monitorizarea 

procesului. 

Rapoarte de 

monitorizare. 

Investiţii în 

tehnologii 

informaţionale. 

Consolidarea 

parteneriatelor. 

Bugetul de 

stat. 

 

 

 

 

 

Comunicare 

interinstituţională. 

Administrare 

judecătorească. 

 

 

 

 

2 Programul de 

înregistrare 

audio+video a 

ședințelor de 

judecată se 

utilizează în 20 

instanțe din 52 

1)Ponderea 

programelor de 

înregistrare 

audio+video. 

Departamentul de 

administrare 

judecătorească. 

 

 

2013 

 

 

 

Suport tehnic 

pentru înregistrare. 

Bugetul de 

stat. 

 

Cunoștințe în 

domeniul 

tehnologiilor 

informaționale. 

IIVV..   IImmpplleemmeennttaarreeaa  ppoolliittiicciiii  ppeennaallee  aa  ssttaattuulluuii  
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  SSccooppuull::  

  SSppoorriirreeaa  ccaalliittăățțiiii  șșii  ggrraadduulluuii  ddee  eeffiicciieennțțăă  aall  PPrrooccuurraattuurriiii  îînn  eeffoorrttuurriillee  ddee  pprreevveenniirree  șșii  ccoommbbaatteerree  eeffiicciieennttăă  aa  ccoorruuppțțiieeii  șșii  pprrootteeccțțiioonniissmmuulluuii..  

1 Monitorizarea 

implementării 

modificărilor 

privind revizuirea 

competențelor 

procuraturii. 

 

1) Monitorizare 

desfăşurată 

 

2) Raport de 

monitorizare întocmit 

şi distribuit 

Direcția analiză, 

monitorizare și 

evaluare a 

politicilor. 

2013 Analiza cadrului 

normativ ce 

reglementează 

activitatea 

organelor 

procuraturii. 

Bugetul de 

stat. 

 

Abilităţi de 

analiză, evaluare 

şi monitorizare. 

 

V. 4
 

VVII..  AAppăărraarreeaa  ddrreeppttuurriilloorr  șșii  iinntteerreesseelloorr  lleeggaallee  aallee  ppeerrssooaanneelloorr  

  SSccooppuull::  

  PPrrootteejjaarreeaa  ddrreeppttuulluuii  llaa  uunn  pprroocceess  eecchhiittaabbiill,,  ssttaabbiilliitt  ddee  aarrtt..66  aall  CCoonnvveennțțiieeii  eeuurrooppeennee  ppeennttrruu  aappăărraarreeaa  ddrreeppttuurriilloorr  oommuulluuii  șșii  aa  lliibbeerrttăățțiilloorr  

ffuunnddaammeennttaallee,,  iinncclluussiivv  nneecceessiittaatteeaa  aassiigguurrăărriiii  aacccceessuulluuii  lliibbeerr  șșii  lleeggaall  ppeennttrruu  ttooaattee  ppeerrssooaanneellee  llaa  aassiisstteennțțăă  jjuurriiddiiccăă,,  pprriinn  oorrggaanniizzaarreeaa  șșii  

aaccoorrddaarreeaa  aassiisstteennțțeeii  jjuurriiddiiccee  ggaarraannttaattee  ddee  ssttaatt,,  pprreeccuumm  șșii  ddiimmiinnuuaarreeaa  iimmppeeddiimmeenntteelloorr  eeccoonnoommiiccoo--ffiinnaanncciiaarree  îînn  rreeaalliizzaarreeaa  aacccceessuulluuii  llaa  

jjuussttiițțiiee..  

1 Fortificarea 

sistemului de 

acordare a 

asistenţei juridice 

garantate de stat 

1)Numărul de 

beneficiari ai 

serviciilor juridice 

gratuite în anul 2014 

în comparaţie cu anul 

2011. 

 

Consiliul naţional 

pentru asistenţă 

juridică garantată 

de stat. 

Direcția profesii și 

servicii juridice. 

2014 Politici în domeniul 

asigurării accesului 

la servicii juridice 

gratuite pentru 

persoanele social 

vulnerabile. 

Bugetul de 

stat. 

Cunoştinţe în 

domeniul 

informării 

şi restructurării 

procesului de 

prestare a 

serviciilor. 

                                                           
4
 IIddeemm 
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2 Sporirea gradului 

de mulţumire a 

beneficiarilor de 

servicii juridice 

garantate de stat 

1)Rata clienţilor 

mulţumiţi de serviciile 

juridice în anul 2013. 

Consiliul naţional 

pentru asistenţă 

juridică garantată 

de stat. 

Direcția profesii și 

servicii juridice. 

2013 Sisteme de 

management noi. 

Bugetul de 

stat. 

Cunoştinţe în 

domeniul 

informării şi 

implementării 

procesului de 

prestare a 

serviciilor. 

Abilităţi de 

organizare a 

sondajelor. 

VII. Formarea profesională în domeniul justiției 

 Scopul: 

 Asigurarea instruirii calitative a judecătorilor, procurorilor, a candidaților la funcția de judecător și procuror, a executorilor. 

1 Consolidarea 

capacităților 

Institutului 

Național al Justiției 

1) Propuneri elaborate 

și aprobate.  

Institutul Național 

al Justiției. 

 

Direcția profesii și 

servicii juridice. 

 

Direcția analiză, 

monitorizare și 

evaluare a 

politicilor. 

 

Direcția 

economico-

2013-2014 Elaborarea CBTM Bugetul de 

stat. 

Cunoștințe în 

domeniul 

planificării 

bugetare. 
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financiară și 

administrativă. 

VVIIIIII..  EExxppeerrttiizzaa  lleeggaallăă  

  SSccooppuull::    

 CCoonnssoolliiddaarreeaa  eexxppeerrttiizzeeii  jjuuddiicciiaarree  ccaa  mmiijjlloocc  ddee  pprroobbăă.. 

1 Elaborarea 

politicilor necesare 

pentru obținerea 

acreditării 

Laboratorului de 

expertize chimice 

conform 

standardului ISO 

1) Numărul  politicilor 

elaborate. 

Centrul naţional de 

expertize judiciare. 

2014 Reforma procesului 

de prestare a 

serviciilor, 

introducerea 

standardelor şi 

managementului 

calităţii. 

Investiţii în 

tehnologie și în 

amenajarea 

încăperilor. 

Bugetul de 

stat. 

Cunoştinţe în 

domeniul 

restructurării 

procesului de 

prestare a 

serviciilor, cu 

includerea 

standardelor şi 

managementului 

calităţii. 

2 Ridicarea nivelului 

profesional în 

domeniul 

expertizei judiciare 

1) % experţi judiciari 

instruiţi. 

2) % experţi judiciari 

atestaţi ca urmare a 

instruirilor. 

 

 

Centrul naţional de 

expertize judiciare. 

2012-2014 Contractele de 

pregătire a 

experţilor judiciari. 

Bugetul de 

stat. 

Cunoştinţe în 

elaborarea şi 

încheierea 

contractelor. 

Cunoştinţe de 

instruire în 

domeniul 

expertizării. 
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3 Elaborarea 

standardelor de 

calitate pentru 

rapoartele de 

expertiză 

3)Rapoarte de 

expertiză de calitate. 

Centrul naţional de 

expertize judiciare. 

2013 Elaborarea 

Instrucțiunii privind 

cerințele față de 

modul de oformare 

a rapoartelor de 

expertiză. 

Bugetul de 

stat. 

Cunoștințe în 

domeniul 

elaborării 

instrucțiunilor. 

4 Elaborarea unui 

nou Regulament cu 

privire la Centrul 

național de 

expertize judiciare 

1)Proiect de 

Regulament elaborat 

și remis spre 

examinare 

Guvernului. 

Centrul naţional de 

expertize judiciare. 

2014 Elaborarea actelor 

normative. 

Bugetul de 

stat. 

Abilități de 

elaborare a 

actelor normative. 

5 Elaborarea 

proiectului de act 

normativ privind 

mecanismul de 

stabilire a tarifelor 

pentru serviciile de 

efectuare a 

expertizelor 

1)Proiect de hotărîre 

de Guvern elaborat și 

remis spre examinare 

Guvernului. 

Centrul naţional de 

expertize judiciare. 

Direcția generală 

legislație. 

2013 Studiul privind 

mecanismul de 

stabilire a tarifelor. 

Elaborarea actului 

normativ. 

Bugetul de 

stat. 

Cunoștințe în 

domeniul 

economic. 

Cunoștințe în 

domeniul tehnicii 

legislative. 

6 Elaborarea Codului 

deontologic al 

expertului judiciar 

1)Proiect de hotărîre 

de Guvern cu privire 

la aprobarea Codului 

deontologic. 

Centrul naţional de 

expertize judiciare. 

Direcția generală 

legislație. 

2013-2014 Examinarea 

propunerilor, 

documentarea și 

luarea deciziei 

corespunzătoare. 

Bugetul de 

stat. 

Cunoștințe în 

domeniile 

specifice 

expertizei 

judiciare. 

IIXX..  SSiisstteemm  iinntteeggrraatt  ddee  iinnffoorrmmaarree  jjuurriiddiiccăă  
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  SSccoopp::    

 EEffiicciieennttiizzaarreeaa  pprroocceessuulluuii  ddee  aaccoorrddaarree  aa  aacccceessuulluuii  llaa  sseerrvviicciiiillee  iinnffoorrmmaațțiioonnaall--jjuurriiddiiccee.. 

1 Sporirea 

accesibilităţii bazei 

de date a actelor 

normative 

1)Bază de date 

perfecţionată. 

Centrul de 

informaţii juridice. 

Direcţia generală 

legislaţie. 

 

2013-2014 Elaborarea studiului 

şi formularea 

recomandărilor. 

Coordonarea şi 

monitorizarea 

procesului. 

Bugetul de 

stat. 

Asistenţa 

donatorilor 

externi. 

Abilităţi de 

coordonare şi 

monitorizare. 

Cunoştinţe în 

domeniul 

tehnologiilor 

informaţionale. 

Cunoştinţe în 

domeniul 

relaţiilor cu 

publicul. 

2 Îmbunătăţirea 

sistemului 

electronic de 

furnizare a 

informaţiei 

gratuite, cît şi a 

celei contra plată, 

cu privire la agenţii 

economici 

1)Sistemul electronic 

îmbunătăţit. 

Centrul de 

informații juridice.  

 

Camera 

înregistrării de stat. 

 

2013 Consolidarea 

parteneriatelor. 

Bugetul de 

stat. 

Cunoștințe în 

domeniul 

tehnologiilor 

informaționale. 

XX..  SSttaarreeaa  CCiivviillăă  

  SSccooppuull::    
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 PPrrootteeccţţiiaa  ddrreeppttuurriilloorr  ppaattrriimmoonniiaallee  şşii  ppeerrssoonnaallee  nneeppaattrriimmoonniiaallee  aallee  cceettăăţţeenniilloorr,,  pprreeccuumm  şşii  iinntteerreesseelloorr  ssttaattuulluuii  pprriinn  îînnrreeggiissttrraarreeaa  ddee  ssttaatt  aa  

aacctteelloorr  ddee  ssttaarree  cciivviillăă.. 

1 Sporirea 

capacităților 

oficiilor stare civilă 

teritoriale de 

acordare a 80% din 

totalul serviciilor 

de stare civilă 

prestate 

persoanelor pînă în 

anul 2014 

1)% servicii acordate 

cetăţenilor în teritoriu 

din numărul total de 

servicii. 

 

 

Serviciul Stare 

Civilă. 

2012-2014 Sistem 

informaţional 

automatizat de stare 

civilă. 

Fond de arhivă al 

registrelor de stare 

civilă sistematizat. 

Bugetul de 

stat. 

Cunoştinţe în 

domeniul IT şi în 

domeniul prestării 

serviciilor de 

stare civilă. 

Investiţii în 

achiziţionarea 

echipamentului. 

2 Asigurarea prestării 

gratuite 

beneficiarilor 

serviciilor de stare 

civilă în mărime de 

40% din numărul 

total de servicii 

pentru anul 2013 

1)% beneficiari de 

servicii gratuite din 

numărul total de 

servicii prestate. 

Serviciul Stare 

Civilă. 

2013 Proiect pentru 

modificare a 

legislaţiei. 

Acţiuni de 

informare a 

cetăţenilor. 

Bugetul de 

stat. 

Cunoştinţe în 

domeniul prestării 

serviciilor de 

stare civilă.  

Investiţii în 

achiziţionarea 

echipamentului. 

XXII..  JJuurriissddiiccțțiiee  ccoonnssttiittuuțțiioonnaallăă  

  SSccoopp::    

 IInntteennssiiffiiccaarreeaa  ccoonnttrroolluulluuii  ccoonnssttiittuuțțiioonnaalliittăățțiiii  aacctteelloorr  lleeggiissllaattiivvee  șșii  nnoorrmmaattiivvee,,  șșii  eeffiicciieennttiizzaarreeaa  aacccceessuulluuii  cceettăățțeenniilloorr  llaa  jjuurriissddiiccțțiiaa  

ccoonnssttiittuuțțiioonnaallăă  îînn  ccaazzuull  lleezzăărriiii  ddrreeppttuurriilloorr  șșii  iinntteerreesseelloorr  ffuunnddaammeennttaallee.. 
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1 Sporirea calității 

actelor Curții 

Constituționale 

1) Proiecte de 

modificare a cadrului 

normativ elaborate. 

2)Recomandări 

formulate. 

Curtea 

Constituțională. 

Direcția generală 

legislație. 

2013-2014 Efectuarea analizei 

jurisdicției 

constituționale. 

Examinarea 

propunerilor, 

documentarea și 

luarea deciziei 

corespunzătoare. 

Bugetul de 

stat. 

Cunoștințe în 

domeniul 

jurisprudenței. 

2 Lărgirea cercului 

subiecților cu drept 

de sesizare la 

Curtea 

Constituțională 

1) Proiect de 

modificare a cadrului 

normativ elaborat. 

2)Recomandări 

formulate. 

Curtea 

Constituțională. 

Direcția generală 

legislație. 

2013-2014 Efectuarea analizei 

cadrului normativ 

ce reglementează 

activitate Curții 

Constituționale. 

Examinarea 

propunerilor, 

documentarea și 

luarea deciziei 

corespunzătoare. 

Bugetul de 

stat. 

Cunoștințe în 

domeniul 

jurisprudenței. 

XXIIII..  AAssiigguurraarreeaa  mmăăssuurriilloorr  aalltteerrnnaattiivvee  ddee  ddeetteennțțiiee  

  SSccooppuull::    

 RReeiinntteeggrraarreeaa  îînn  ssoocciieettaattee  aa  ppeerrssooaanneelloorr  îînn  ccoonnfflliicctt  ccuu  lleeggeeaa  ppeennaallăă,,  pprrootteejjaarreeaa  ccoommuunniittăățțiiii  ddee  rriissccuull  rreecciiddiivveeii,,  pprreeccuumm  șșii  aassiigguurraarreeaa  

eexxeeccuuttăărriiii  ssaannccțțiiuunniilloorr  ccoonnttrraavveennțțiioonnaallee  șșii  ppeeddeeppsseelloorr  ppeennaallee  nneepprriivvaattiivvee  ddee  lliibbeerrttaattee.. 

1 Dezvoltarea 

instituției 

1)Sedii teritoriale 

procurate și dotate 

Oficiul central de 

probațiune. 

2014 Coordonarea și 

monitorizarea 

Bugetul de 

stat.  

Cunoștințe în 

domeniul 
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probațiunii pentru birourile de 

probațiune Bălți, 

Șoldănești. 

procesului. monitorizării. 

2 Asigurarea 

funcționării 

sistemului de 

probațiune  

1)Programe 

probaționale de 

reintegrare socială 

elaborate pînă la 

sfîrșitul anul 2014.  

Oficiul central de 

probațiune. 

2014 Coordonarea și 

monitorizarea 

procesului. 

Bugetul de 

stat.  

Cunoștințe în 

domeniul 

monitorizării. 

3 Asigurarea 

recrutării 

consilierilor de 

probațiune cu studii 

în domeniul 

psihologiei și 

asistenței sociale 

1)Sistem de 

probațiune asigurat cu 

20% personal cu studii 

în domeniul 

psihosocial pînă în 

2014. 

Oficiul central de 

probațiune. 

2013-2014 Coordonarea și 

monitorizarea 

procesului. 

Bugetul de 

stat.  

Cunoștințe în 

domeniul 

monitorizării. 
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4 Eficientizarea 

activității/ 

procesului de 

pregătire către 

eliberare și 

reintegrarea socială 

a persoanelor 

eliberate din 

locurile de detenție 

1)Acord încheiat cu 

Departamentul 

Instituțiilor 

Penitenciare. 

2)Numărul de ședințe 

organizate cu 

administrația 

penitenciarilor și alte 

organizații 

competente. 

3)Recomandări 

formulate. 

4)Numărul de 

contracte încheiate. 

5) Numărul de 

beneficiari asistați în 

perioada de post-

detenție. 

Oficiul central de 

probațiune. 

2013-2014 Coordonarea și 

monitorizarea 

procesului. 

Bugetul de 

stat.  

Cunoștințe în 

domeniul 

monitorizării. 

5 Crearea și 

implementarea 

sistemului de 

evidență 

electronică a 

persoanelor 

suspuse probațiunii 

1)Sistem creat, testat 

și pus în aplicare. 

2) Personal instruit cu 

privire la utilizarea 

sistemului electronic. 

Oficiul central de 

probațiune. 

2013-2014 Coordonarea și 

monitorizarea 

procesului. 

Bugetul de 

stat.  

Cunoștințe în 

domeniul 

monitorizării. 
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6 Crearea și 

implementarea 

procesului de 

supraveghere a 

persoanelor supuse 

probațiunii prin 

monitorizare 

electronică 

1)Studiu efectuat 

privind oportuitatea 

supravegherii prin 

monitorizare 

electronică. 

Oficiul central de 

probațiune. 

2013-2014 Coordonarea și 

monitorizarea 

procesului. 

Bugetul de 

stat.  

Cunoștințe în 

domeniul 

monitorizării. 

2)Proiect – pilot 

implementat cu privire 

la supravegherea prin 

monitorizare 

electronică. 

Oficiul central de 

probațiune. 

2013-2014 Coordonarea și 

monitorizarea 

procesului. 

Bugetul de 

stat.  

Cunoștințe în 

domeniul 

monitorizării. 

7 Elaborarea și 

distribuirea 

materialelor 

informative 

referitoare la rolul 

probațiunii în 

asigurarea 

securității 

comunitare 

1)Materiale 

informative 

distribuite. 

2)Numărul 

materialelor inforative 

elaborate. 

3)Public informat. 

Oficiul central de 

probațiune. 

2013-2014 Coordonarea și 

monitorizarea 

procesului. 

Bugetul de 

stat.  

Cunoștințe în 

domeniul 

monitorizării. 

 Sistemul penitenciar 

 Scopul:  

 Crearea și întreținerea deținuților în condiții ce ar satisface standardele naționale și internaționale. 

1 Îmbunătăţirea 

calităţii serviciilor 

medicale acordate 

1) Ponderea petiţiilor 

cu privire la asistenţa 

medicală în raport cu 

Departamentul 

instituţiilor 

2012-2014 Crearea 

parteneriatelor 

eficiente cu 

Bugetul  de 

stat. 

Cunoştinţe în 

domeniul 

încheierii 
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deţinuţilor numărul total de 

petiţii. 

penitenciare. sistemul sanitar 

public. 

Coordonarea şi 

monotorizarea 

procesului. 

contractelor. 

Cunoştinţe în 

domeniul 

monitorizării. 

2 Sporirea ofertelor 

de muncă pentru 

80% din totalul de 

condamnaţi apţi de 

muncă în decurs de 

3 ani 

1) % condamnaţilor 

angajaţi în cîmpul 

muncii din numărul 

total de condamnaţi. 

Departamentul 

instituţiilor 

penitenciare. 

2012-2014 Politică financiară 

de creştere a 

veniturilor.  

Parteneriat eficient 

cu actorii mediului 

de afaceri. 

Bugetul  de 

stat. 

Cunoştinţe în 

domeniul 

parteneriatelor 

public-private. 

 

3 Renovarea a 3 

penitenciare pînă la 

finele anului 2014 

1)Numărul 

penitenciarelor 

reconstruite. 

Departamentul 

instituţiilor 

penitenciare. 

2014 Contracte de 

efectuare a 

lucrărilor de 

reconstrucţie. 

Coordonarea şi 

monotorizarea 

procesului. 

Bugetul  de 

stat. 

Cunoştinţe în 

domeniul 

încheierii 

contractelor. 

Cunoştinţe în 

domeniul 

monitorizării. 

4 Îmbunătăţirea 

gradului de 

satisfacţie cu 

privire la condiţiile 

de muncă ale 

colaboratorilor 

1)70 % colaboratori 

mulțumiți de 

condiţiile de muncă. 

Departamentul 

instituţiilor 

penitenciare. 

2014 Coordonarea şi 

monotorizarea 

procesului. 

Mecanism 

meritocratic şi 

transparent de 

Bugetul  de 

stat. 

Cunoştinţe în 

domeniul 

elaborării 

proiectelor. 

Cunoştinţe în 

domeniul 

dreptului muncii, 
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motivare. 

Crearea 

parteneriatelor. 

Investiţii pentru 

crearea condiţiilor 

adecvate de muncă. 

prevenirii şi 

soluţionării 

conflictelor. 

Cunoştinţe în 

domeniul 

monitorizării. 

5 Modernizarea 

gospodăriilor 

auxiliare 

1)2 gospodării create 

pe lîngă penitenciare 

către sfîrşitul anului 

2014. 

Departamentul 

instituţiilor 

penitenciare. 

2014 Coordonarea şi 

monotorizarea 

procesului. 

Propunere de 

politică publică. 

Bugetul  de 

stat. 

Cunoştinţe în 

elaborarea şi 

implementarea 

proiectelor. 

 

6 Crearea sectoarelor 

de detenţie 

specializate în 

cadrul instituţiilor 

penitenciare pentru 

executarea 

arestului preventiv 

şi contravenţional 

1)Numărul 

penitenciarelor în care 

au fost create 

sectoarele de detenţie 

create, pentru 

executarea arestului 

preventiv şi 

contravenţional. 

Departamentul 

instituţiilor 

penitenciare. 

2014 Coordonarea şi 

monotorizarea 

procesului. 

Contracte de 

efectuare a 

lucrărilor de 

reconstrucţie. 

Bugetul  de 

stat. 

Cunoştinţe în 

domeniul 

încheierii 

contractelor. 

Cunoştinţe în 

domeniul 

monitorizării. 

7 Lucrări inițiate de 

construcție a unei 

case de arest cu 

capacitatea de 650 

de locuri 

1)Proiect aprobat. 

2)Nivelul de executare 

al lucrărilor. 

Departamentul 

instituţiilor 

penitenciare. 

2012-2014 Coordonarea şi 

monotorizarea 

procesului. 

Contracte de 

efectuare a 

lucrărilor de 

Bugetul  de 

stat. 

Cunoştinţe în 

elaborarea şi 

implementarea 

proiectelor. 

Cunoştinţe în 

domeniul 
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construcţie. monitorizării. 

8 Surse financiare 

identificate pentru 

proiectarea si 

construcția uni 

penitenciar cu 

capacitatea de 1600 

de persoane 

1)Acord de finanțare 

aprobat. 

2)Proiect de 

reconstrucție elaborat. 

3)Nivel de executare 

al lucrărilor.  

Departamentul 

instituţiilor 

penitenciare. 

2012-2014 Coordonarea şi 

monotorizarea 

procesului. 

Parteneriat cu 

instituţiile 

donatoare. 

Contracte de 

efectuare a 

lucrărilor de 

reconstrucţie. 

Bugetul  de 

stat. 

Abilități de 

negociere. 

Cunoştinţe în 

elaborarea şi 

implementarea 

proiectelor. 

Cunoştinţe în 

domeniul 

monitorizării. 

 

9 Asigurarea 

respectării 

drepturilor copiilor 

aflaţi în detenţie 

1)Diminuarea 

recidivei juvenile. 

2)Mecanism 

performant pentru 

diminuarea plîngerilor 

copiilor. 

Departamentul 

instituţiilor 

penitenciare. 

2012-2014 Coordonarea şi 

monotorizarea 

procesului. 

 

Bugetul  de 

stat. 

Cunoştinţe în 

domeniul 

monitorizării. 

 



 

 

5 .EVALUAREA ŞI DEZVOLTAREA CAPACITĂŢILOR 
 

 

  EEvvaalluuaarreeaa  șșii  ddeezzvvoollttaarreeaa  ccaappaacciittăățțiilloorr  aa  ffoosstt  eeffeeccttuuaattăă  îînn  bbaazzaa  îînnddrruummăărriilloorr    ddiinn  GGhhiidduull  pprriivviinndd  eellaabboorraarreeaa  pprrooggrraammuulluuii  ddee  

ddeezzvvoollttaarree  ssttrraatteeggiiccăă..  

  

  ÎÎnn  pprroocceessuull  ddee  eevvaalluuaarree  șșii  ddeezzvvoollttaarree  aa  ccaappaacciittăățțiilloorr    îînn  aassppeecctt  ccoommppaarraattiivv  aauu  ffoosstt  eexxaammiinnaattee  ccaappaacciittăățțiillee  eexxiisstteennttee  aallee  

mmiinniisstteerruulluuii  ((ggeenneerraalliizzaattee  îînn  AAnnaalliizzaa  SSWWOOTT))  șșii  ccaappaacciittăățțiillee  ccaarree  vvoorr  ffii  nneecceessaarree  ppeennttrruu  rreeaalliizzaarreeaa  oobbiieeccttiivveelloorr  PPDDSS..  

NNeecceessaarruull  ddee  ccaappaacciittăățții  ccaarree  llaa  mmoommeenntt  nnuu  eexxiissttăă  îîmmbbiinnăă  eeffoorrttuurriillee  mmiinniisstteerruulluuii  șșii  ccrreeeeaazzăă  pprreeccoonnddiițțiiaa  ppeennttrruu  rreeaalliizzaarreeaa  

oobbiieeccttiivveelloorr  ccîîtt  mmaaii  eeffiicciieenntt,,  eeffiiccaaccee  șșii  ddee  dduurraattăă..  

  

  EEvvaalluuaarreeaa  ccaappaacciittăățțiilloorr  ssee  aattrriibbuuiiee  llaa  iiddeennttiiffiiccaarreeaa  ,,,,llaaccuunneelloorr  îînn  ccaappaacciittăățții””,,  iiaarr  ddeezzvvoollttaarreeaa  ccaappaacciittăățțiilloorr  llaa  ,,,,ssuupplliinniirreeaa  

aacceessttoorr  llaaccuunnee””..  

  

  SSttaabbiilliirreeaa  oobbiieeccttiivveelloorr  ccoonnccrreettee  șșii  rreeaalliizzaabbiillee  îînn  ttiimmpp  eessttee  uunnuull  ddiinnttrree  aassppeecctteellee  pprriimmoorrddiiaallee  îînn  ddeezzvvoollttaarreeaa  oorrggaanniizzaattoorriiccoo--

ffuunnccțțiioonnaallăă  aa  mmiinniisstteerruulluuii  șșii  rreeaalliizzaarreeaa  ffuunnccțțiiiilloorr  ccee--ii  rreevviinn..    

  

  DDeeooaarreeccee  PPDDSS  eessttee  uunn  ddooccuummeenntt  ssttrraatteeggiicc  ppee  tteerrmmeenn  mmeeddiiuu,,  ssee  vvaa  îînnțțeelleeggee  nneecceessaarruull  ddee  ccaappaacciittăățții  ppee  tteerrmmeenn  mmeeddiiuu..  AAssttffeell  

îînn  ssttaabbiilliirreeaa  nneecceessaarruulluuii  ddee  ccaappaacciittăățții  ssee  vvaa  țțiinnee  ccoonntt  ddee  cceerriinnțțeellee  iimmppuussee  llaa  eellaabboorraarreeaa  PPDDSS  șșii  llaa  iinnssttrruuccțțiiuunniillee  ddee  rriiggooaarree  

((MMeettooddoollooggiiaa  ddee  eellaabboorraarree  aallee  PPDDSS  aallee  AAPPCC  șșii  GGhhiidduull  ddee  eellaabboorraarree  aa  PPDDSS))..  

 

  ÎÎnn  ccaaddrruull  iiddeennttiiffiiccăărriiii  nneecceessaarruulluuii  ddee  ccaappaacciittăățții  ss--aa  țțiinnuutt  ccoonntt  ddee  ffiieeccaarree  oobbiieeccttiivv  îînn  ppaarrttee  ppeennttrruu  aassiigguurraarreeaa  iimmpplleemmeennttăărriiii  

aacceessttuuiiaa  șșii  oobbțțiinneerreeaa  rreezzuullttaattuulluuii  ssccoonnttaatt..  

  

  EEvvaalluuaarreeaa  ccaappaacciittăățțiilloorr  ppeennttrruu  PPDDSS  aa  iinncclluuss  22  nniivveellee::  

  

  OOrrggaanniizzaațțiioonnaall;;  
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  IInnddiivviidduuaall..  

 

  RReeaalliizzaarreeaa  oobbiieeccttiivveelloorr  ddiinn  PPDDSS  ffiiiinndd  îînn  ccoorreellaațțiiee  nneemmiijjlloocciittăă  ccuu  aauuttoorriittaatteeaa  șșii  rreepprreezziinnttăă  rreessppoonnssaabbiilliittaatteeaa  aacceesstteeiiaa..  

  

  RReezzuullttaatteellee  eevvaalluuăărriiii  ccaappaacciittăățțiilloorr  ssîînntt  pprreezzeennttaattee  îînn  CCaappiittoolluull  aanntteerriioorr  îînn  TTaabbeelluull  ccuu  OObbiieeccttiivveellee,,  ccîîtt  șșii  ggeenneerraalliizzaatt  îînn  ttaabbeelluull  

ddee  mmaaii  jjooss  ccuu  ddeessccrriieerreeaa  nneecceessaarruulluuii  ddee  ccaappaacciittăățții  șșii  aa  ssoolluuțțiiiilloorr  pprreeffeerraabbiillee..  

 

Tipul/categoria 

necesarului de 

capacităţi 

Descrierea necesarului de capacităţi 
Soluţiile preferabile pentru suplinirea 

necesarului de capacităţi 

 

 Nivel organizaţional 
 

Schimbări la 

nivelul 

structurilor de 

management 

 

 

 

 

a. Eficientizarea mecanismului de circulaţie a 

documentelor; 

 

b. Utilizarea mijloacelor financiare preconizate 

pentru formarea profesională. 

 

 

 

 

 

a. Elaborarea unui sistem de 

management al 

documentelor. 

b. Elaborarea Planului de 

instruire a personalului 

care ar permite utilizarea 

mijloacelor financiare 

alocate în acest scop. 

Investiţii în 

dezvoltarea 

a. Facilitarea accesului la informația normativ-

legislativă a populației. 

a. Realizarea unui instrument 

care va permite suportul 
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Registrului de 

stat a actelor 

juridice al 

Republicii 

Moldova 

 decizional calitativ al 

persoanelor din domeniul 

juridic. 

 

 Nivel individual 
 

Instruire şi 

dezvoltare 

profesională 

 

 

 

 

Suplinirea cunoştinţelor în următoarele domenii: 

a. Limbi străine (engleza/franceza); 

b. Analiza statistică a datelor; 

c. Tehnologii informaţionale; 

d. Planificare strategică; 

e. Evaluarea performanţelor în activitate; 

f. Comunicare şi prezentare; 

g. Elaborarea şi gestionarea proiectelor; 

h. Tehnici și metode de elaborare și avizare a actelor 

normative; 

i. Gestionarea sistemelor informaţionale automatizate; 

a. Instruiri specializate în ţară şi peste 

hotare; 

b. Vizite de studiu; 

c. Autoinstruire; 

d. Proiecte de asistenţă tehnică; 

e. TWINING şi TAIEX; 

f. Contractarea instituţiilor specializate în 

domeniul expertizei judiciare. 
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j. Coordonarea asistenţei externe; 

k. Managementul calităţii prestării serviciilor publice; 

l. Expertiza judiciară. 

 



 

 

6. MONITORIZARE ŞI EVALUARE 
 

 

  MMoonniittoorriizzaarreeaa  șșii  eevvaalluuaarreeaa  iimmpplleemmeennttăărriiii  PPDDSS  eessttee  uunn  pprroocceess  ssiimmiillaarr  ccaa  șșii  îînn  ccaazzuull  mmoonniittoorriizzăărriiii  șșii  eevvaalluuăărriiii  aaccttiivviittăățțiiii  

MMiinniisstteerruulluuii  JJuussttiițțiieeii..  UUnniiccaa  eexxcceeppțțiiee  eessttee  ccăă  ccuu  rreeffeerriirree  llaa  PPDDSS  eessttee  nneecceessaarrăă  rreeaalliizzaarreeaa  uunneeii  eevvaalluuăărrii  aaddiițțiioonnaallee  llaa  

ffiinneellee  iimmpplleemmeennttăărriiii  PPDDSS..      

  OObbiieeccttiivveellee  ffiixxaattee  îînn  ccaaddrruull  PPDDSS  vvoorr  ffii  rreeaalliizzaattee  pprriinn  aaccţţiiuunniillee  ccoonnccrreettee  ddee  mmoonniittoorriizzaarree  ccaarree  vvoorr  ffii  ffiixxaattee  îînn  

PPllaannuull  ddee  aaccttiivviittaattee  aannuuaall  aall  aauuttoorriittăăţţiiii..  

  RReessppoonnssaabbiillăă  ddee  pprroocceessuull  ddee  mmoonniittoorriizzaarree  şşii  eevvaalluuaarree  aa  aaccttiivviittăăţţiiii  MMiinniisstteerruulluuii  JJuussttiiţţiieeii  eessttee  DDiirreeccțțiiaa  aannaalliizzăă,,  

mmoonniittoorriizzaarree  şşii  eevvaalluuaarree  aa  ppoolliittiicciilloorr  ((DDAAMMEEPP))..  TTooaattee  ssuubbddiivviizziiuunniillee  ssttrruuccttuurraallee  şşii  aauuttoorriittăățțiillee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ddiinn  

ssuubboorrddiinneeaa  mmiinniisstteerruulluuii  vvoorr  pprreezzeennttaa  llaa  ssoolliicciittaarreeaa  DDAAMMEEPP  iinnffoorrmmaaţţiiaa  rreelleevvaannttăă  îînn  ssccooppuull  rreeaalliizzăărriiii  mmoonniittoorriizzăărriiii  

şşii  eevvaalluuăărriiii  rreegguullaattee..  

  RRaappooaarrtteellee  ddee  mmoonniittoorriizzaarree  vvoorr  ffii  eellaabboorraattee  sseemmeessttrriiaall,,  iiaarr  eevvaalluuaarreeaa  ssee  vvaa  rreeaalliizzaa  îînn  ddoouuăă  eettaappee::  

11..  AAuuttooeevvaalluuaarreeaa  aannuuaallăă,,  eeffeeccttuuaattăă  ddee  DDAAMMEEPP  îînn  bbaazzaa  ppllaannuulluuii  aannuuaall  ddee  aaccttiivviittaattee..  RReezzuullttaatteellee  aacceesstteeii  eevvaalluuăărrii  vvoorr  ffii  

ttrraannssppuussee  îînn  RRaappoorrttuull  aannuuaall  ddee  aaccttiivviittaattee//eevvaalluuaarree  aall  mmiinniisstteerruulluuii..  ÎÎnn  ccoonnffoorrmmiittaattee  ccuu  ppeerrffoorrmmaannţţaa  aattiinnssăă  îînn  aannuull  

pprreecceeddeenntt  şşii  îînn  bbaazzaa  oobbiieeccttiivveelloorr  pprreevvăăzzuuttee  îînn  PPDDSS,,  mmiinniisstteerruull  vvaa  eellaabboorraa  PPllaannuull  ddee  aaccttiivviittaattee  ppeennttrruu  ppeerriiooaaddaa  

uulltteerriiooaarrăă..  

 

22..  EEvvaalluuaarreeaa  ffiinnaallăă,,  ccaarree  vvaa  ffii  rreeaalliizzaattăă  îînn  uullttiimmuull  ((aall  ttrreeiilleeaa))  aann  ddee  iimmpplleemmeennttaarree  aa  PPDDSS  şşii  vvaa  rreezzuullttaa  îînn  RRaappoorrttuull  ddee  

eevvaalluuaarree  ffiinnaallăă..  AAcceeaassttăă  eevvaalluuaarree  aarree  ssccooppuull  ddee  aa  pprreezzeennttaa  iinnffoorrmmaaţţiiaa  nneecceessaarrăă  ppeennttrruu  ddeeffiinniittiivvaarreeaa  PPDDSS  ppeennttrruu  

ppeerriiooaaddaa  uurrmmăăttooaarree  ddee  ppllaanniiffiiccaarree..  
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33..  MMoonniittoorriizzaarreeaa  aarree  ddrreepptt  ssccoopp  iiddeennttiiffiiccaarreeaa  ggrraadduulluuii  ddee  iimmpplleemmeennttaarree  aa  oobbiieeccttiivveelloorr  ffiixxaattee  îînn  PPDDSS..  MMoonniittoorriizzaarreeaa  vvaa  

uurrmmăărrii  rreessppeeccttaarreeaa  ppllaannuulluuii  aannuuaall  ((iinnddiirreecctt  aall  PPDDSS))  şşii  vvaa  iiddeennttiiffiiccaa  ccaauuzzeellee  eevveennttuuaalleelloorr  iinnssuucccceessee,,  pprreeccuumm  şşii  vvaa  pprrooppuunnee  

aaccţţiiuunniillee  ccoorreeccttiivvee  nneecceessaarree  ppeennttrruu  îîmmbbuunnăăttăăţţiirreeaa  ppeerrffoorrmmaannţţeeii  ooppeerraaţţiioonnaallee..  MMoonniittoorriizzaarreeaa  vvaa  ttrreebbuuii  ssăă  ccoonnffiirrmmee  ccăă  

aannuummiittee  aaccttiivviittăăţţii  aannuuaallee  ssee  rreeaalliizzeeaazzăă  şşii  ccăă  eellee  pprroodduucc  rreezzuullttaatteellee  ssccoonnttaattee  ssaauu,,  dduuppăă  ccaazz,,  ssăă  ssuuggeerreezzee  mmăăssuurriillee  ccee  

uurrmmeeaazzăă  aa  ffii  îînnttrreepprriinnssee..  

  

  AAuuttooeevvaalluuaarreeaa  aannuuaallăă  vvaa  rreezzuullttaa  îînn  RRaappoorrttuull  aannuuaall  ddee  aaccttiivviittaattee//eevvaalluuaarree  aall  mmiinniisstteerruulluuii..  ÎÎnn  ccoonnffoorrmmiittaattee  ccuu  

ppeerrffoorrmmaannţţaa  aattiinnssăă  îînn  aannuull  pprreecceeddeenntt  şşii  îînn  bbaazzaa  oobbiieeccttiivveelloorr  pprreevvăăzzuuttee  îînn  PPDDSS,,  mmiinniisstteerruull  vvaa  eellaabboorraa  ppllaannuurrii  aannuuaallee  ppeennttrruu  

ppeerriiooaaddaa  uulltteerriiooaarrăă..  

  EEvvaalluuaarreeaa  ffiinnaallăă  aa  PPDDSS  aarree  ssccooppuull  ddee  aa  pprreezzeennttaa  iinnffoorrmmaaţţiiaa  nneecceessaarrăă  ppeennttrruu  ddeeffiinniittiivvaarreeaa  PPDDSS  ppeennttrruu  ppeerriiooaaddaa  

uurrmmăăttooaarree  ddee  ppllaanniiffiiccaarree..  

 

 


