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Articol unic. –Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, aprobat de prin 

Hotărîrea nr. 6 din 16 februarie 2012(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 109-112, art. 371), se modifică şi se completeazăconform 

anexei. 
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Anexă 

 

 

1. În „PILONUL I. Sistemul judecătoresc”: 

 

la domeniul specific de intervenţie „1.1.2. Asigurarea accesului la justiţie sub aspectul costurilor”, la poziţia cu numărul de ordine 2, coloana 

„Indicatori de rezultat” va avea următorul conţinut: 

 
1. Proiect de lege elaborat 

2. Proiect de lege remis spre examinare Guvernului 

 

la domeniul specific de intervenţie „1.1.3. Reformarea şi consolidarea structurilor şi sistemelor de interacţiune cu publicul”, la poziţia cu 

numărul de ordine 3, la coloana „Termenul-limită de implementare” se stabilesc următoarele termene de implementare: 

 
Termenul-limită de implementare 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III   IV 

                     

 

la poziţia domeniului specific de intervenţie „1.1.4. Crearea unui mecanism adecvat, consecvent şi durabil de finanţare a sistemului judecătoresc 

prin majorarea finanţării acestuia şi unificarea procesului de planificare bugetară a sistemului judecătoresc”, 

în denumirea domeniului, după cuvîntul  „planificare”, se completează cu cuvintele „ , executare și raportare”; 

în coloana „Indicatori ai nivelului de implementare”, la indicatorul nr. 3, după cuvîntul  „planificare”, se completează cu cuvintele„ , executare 

și raportare”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „1.1.4. Crearea unui mecanism adecvat, consecvent şi durabil de finanţare a sistemului judecătoresc prin 

majorarea finanţării acestuia şi unificarea procesului de planificare bugetară a sistemului judecătoresc”, la poziţia cu numărul de ordine 3, la coloana 

„Denumirea acţiunii”, după cuvîntul „unificat”, se completează cu cuvintele „bazat pe performanță”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „1.1.4. Crearea unui mecanism adecvat, consecvent şi durabil de finanţare a sistemului judecătoresc prin 

majorarea finanţării acestuia şi unificarea procesului de planificare bugetară a sistemului judecătoresc” se completează la sfîrşit cu o poziţie nouă cu nr. 

4, cu următorul conţinut: 

 



Nr. 

d/o 
Denumirea acţiunii 

Termenul-limită de implementare 
Indicatori de 

rezultat 

Instituţii 

responsabile 

Suma 

(mii 

lei) 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III  IV 

4 Automatizarea și 

unificarea evidenței și 

raportării contabile în 

sistemul judecătoresc 

                     1. Număr de 

instanțe dotate cu 

un sistem unic 

automatizat de 

evidență 

contabilă 

2.Sistem 

(software) unic 

de evidență 

contabilă 

implementat 

3. Număr de 

instanțe care 

folosesc 

raportarea 

electronică 

financiară prin 

aplicarea 

semnăturii 

digitale 

Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

instanţele 

judecătoreşti 

 

 

la poziţia domeniului specific de intervenţie „1.1.5. Sporirea eficienţei managementului şi îmbunătăţirea sistemului practic şi regulator de 

administrare al instanţelor judecătoreşti şi a analizei strategice în materie de planificare bugetară”, în coloana „Indicatori ai nivelului de implementare”, 

la indicatorul nr. 2, cuvintele „administratori judecătorești” se completează cu cuvintele „șefi ai secretariatelor instanțelor”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „1.1.5. Sporirea eficienţei managementului şi îmbunătăţirea sistemului practic şi regulator de administrare al 

instanţelor judecătoreşti şi a analizei strategice în materie de planificare bugetară”, la poziţia cu numărul de ordine 3, 

în coloana „Indicatori de rezultat”, indicatorul unic devine indicatorul nr. 1 și se completează cu un indicator nou „2. Numărul de șefi ai 

secretariatelor instanţelor judecătoreşti recrutaţi”; 

în coloana „Instituţii responsabile”, se exclude cuvintele „Ministerul Justiţiei, ” și înainte de cuvintele „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi 

Familiei” se completează cu cuvintele „Ministerul Justiţiei, ”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „1.1.5. Sporirea eficienţei managementului şi îmbunătăţirea sistemului practic şi regulator de administrare al 

instanţelor judecătoreşti şi a analizei strategice în materie de planificare bugetară”, la poziţia cu numărul de ordine 5,  



în coloana „Denumirea acţiunii”, se exclud cuvintele „iniţială şi continuă”, iar cuvintele „administratorilor ai” se se substituie cu cuvintele 

„șefilor secretariatelor”; 

în coloana „Indicatori de rezultat”, la indicatorul nr. 2, se exclud cuvintele „iniţială şi continuă”, iar la indicatorul nr. 3, cuvintele 

„administratorilor ai” se substituie cu cuvintele „șefi ai secretariatelor”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „1.1.5. Sporirea eficienţei managementului şi îmbunătăţirea sistemului practic şi regulator de administrare al 

instanţelor judecătoreşti şi a analizei strategice în materie de planificare bugetară”, la poziţia cu numărul de ordine 6, în coloana „Indicatori de 

rezultat”, indicatorul unic devine indicatorul nr. 1 și se completează cu un indicator nou „2. Numărul de persoane instruite”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „1.1.6. Stabilirea unor criterii clare, obiective, transparente şi bazate pe merit pentru procedura de selectare, 

numire şi promovare a judecătorilor”, la poziţia cu numărul de ordine 6, coloana „Indicatori de rezultat” va avea următorul conţinut: 
1. Proiect de lege elaborat 

2. Proiect de lege remis spre examinare Guvernului 

 

la poziţia domeniului specific de intervenţie „1.1.7. Unificarea şi asigurarea transparenţei procedurii de numire a preşedinţilor şi 

vicepreşedinţilor instanţelor judecătoreşti; stabilirea unor criterii clare şi transparente de selectare a candidaţilor pentru aceste funcţii”, în coloana 

„Indicatori ai nivelului de implementare”, la indicatorul nr. 2, se exclud cuvintele „a Constituţiei şi” şi „şi adoptate”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „1.1.9. Consolidarea capacităţilor de autoadministrare a sistemului judecătoresc prin revizuirea rolului, 

componenţei şi competenţelor Consiliului Superior al Magistraturii şi ale instituţiilor din subordinea acestuia”, la poziţiile cu numărul de ordine 3 și 4, 

în coloana „Indicatori de rezultat” va avea următorul conţinut: 
1. Proiect de lege elaborat 

2. Proiect de lege remis spre examinare Guvernului 

 

 

la domeniul specific de intervenţie „1.1.10. Optimizarea şi consolidarea cadrului legislativ privind sistemul judecătoresc (elaborarea unei legi 

unice de reglementare a sistemului judecătoresc)”, la poziţia cu numărul de ordine 2, coloana „Indicatori de rezultat” va avea următorul conţinut: 
1. Proiect de lege elaborat 

2. Proiect de lege remis spre examinare Guvernului 

 

la poziţia domeniului specific de intervenţie „1.1.11. Consolidarea sistemului de securitate în sediile instanţelor judecătoreşti”, la coloana 

„Termen-limită”, sintagma „Anul 2014” se substituie cu sintagma „Anul 2016”; 

 



la domeniul specific de intervenţie „1.1.11. Consolidarea sistemului de securitate în sediile instanţelor judecătoreşti”, la poziţia cu numărul de 

ordine 2, coloana „Indicatori de rezultat” va avea următorul conţinut: 
1. Proiect de hotărâre a Guvernului elaborat 

2. Proiect de hotărâre remis spre examinare Guvernului 

 

domeniul specific de intervenţie „1.1.11. Consolidarea sistemului de securitate în sediile instanţelor judecătoreşti” se completează cu o poziţie 

nouă cu nr. 3
1
, cu următorul conţinut: 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea 

acţiunii 

Termenul-limită de implementare 
Indicatori de 

rezultat 

Instituţii 

responsabile 

Suma 

(mii 

lei) 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III  IV 

3
1 Evaluarea cadrului 

normativ cu privire 

la procedura de 

asigurare a 

securității 

participanților la 

proces 

                     1. Evaluare 

efectuată și 

recomandări 

formulate 

2. Cadru 

normativ 

modificat, după 

caz 

3. Cadru 

normativ remis 

spre aprobare, 

după caz 

Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

 

 

 

la domeniul specific de intervenţie „1.1.11. Consolidarea sistemului de securitate în sediile instanţelor judecătoreşti”, poziţia cu numărul de 

ordine 4 se expune în redacţie nouă, cu următorul conţinut: 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea 

acţiunii 

Termenul-limită de implementare 
Indicatori de 

rezultat 

Instituţii 

responsabile 

Suma 

(mii 

lei) 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III  IV 

4
 Reutilarea sălilor 

de judecată în 

vederea 

dezinstalării 

echipamentelor de 

izolare a 

                     1.Echipamentele 

de izolare a 

inculpaţilor 

dezinstalate 

2. Noi 

echipamente de 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

instanţele 

judecătoreşti, 

Ministerul 

 



inculpaţilor în 

timpul procesului 

pentru respectarea 

principiului 

prezumţiei de 

nevinovăţie și 

instalarea de noi 

echipamente 

pentru asigurarea 

securității 

participanților la 

proces 

asigurare a 

securității 

participanților la 

proces instalate 

Justiţiei 

 

la domeniul specific de intervenţie „1.1.12. Consolidarea capacităţilor instituţionale ale instanţelor judecătoreşti, inclusiv examinarea 

oportunităţii edificării unui sediu comun pentru toate instanţele judecătoreşti din municipiul Chişinău, precum şi a construcţiei/renovării sediilor 

instanţelor judecătoreşti din întreaga ţară”, poziţiile cu numerele de ordine 1 și 8 se exclud; 

 

domeniul specific de intervenţie „1.2.1. Sporirea transparenţei mecanismelor şi instituţiilor de autoadministrare judecătorească” se completează 

la sfîrşit cu o poziţie nouă cu nr. 4, cu următorul conţinut: 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea 

acţiunii 

Termenul-limită de implementare 
Indicatori de 

rezultat 

Instituţii 

responsabile 

Suma 

(mii 

lei) 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III  IV 

4 Elaborarea și 

implementarea 

unei strategii de 

comunicare a 

Consiliului 

Superior al 

Magistraturii cu 

publicul, mass-

media și alți actori 

interesați 

                     1. Strategie 

elaborată și 

aprobată 

2. Plan de 

acțiune elaborat 

și aprobat 

3. Rapoarte de 

monitorizare 

periodice 

întocmite 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

 

 

la domeniul specific de intervenţie „1.2.2. Implementarea unui sistem de e-justiţie pentru utilizarea eficientă şi funcţională a sistemului 

informaţional judecătoresc, în vederea excluderii factorului uman din procesul administrativ de gestionare a dosarelor”, la poziţia cu numărul de ordine 

4, 



la coloana „Termenul-limită de implementare” se stabilesc următoarele termene de implementare: 

 
Termenul-limită de implementare 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III   IV 

                     

la coloana „Indicatori de rezultat”, indicatorul nr. 5 se expune în redacţie nouă: „5. Modul de statistică judiciară funcțional utilizat de Consiliul 

Superior al Magistraturii”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „1.2.2. Implementarea unui sistem de e-justiţie pentru utilizarea eficientă şi funcţională a sistemului 

informaţional judecătoresc, în vederea excluderii factorului uman din procesul administrativ de gestionare a dosarelor”, la poziţia cu numărul de ordine 

5, în coloana „Indicatori de rezultat”, indicatorul unic devine indicatorul nr. 1și se completeazătextul cu un indicator nou „2. Plan de acțiuni pentru 

modernizarea structurii IT elaborat și implementat”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „1.2.2. Implementarea unui sistem de e-justiţie pentru utilizarea eficientă şi funcţională a sistemului 

informaţional judecătoresc, în vederea excluderii factorului uman din procesul administrativ de gestionare a dosarelor”, la poziţia cu numărul de ordine 

6: 

la coloana „Denumirea acţiunii”, semnul și cuvîntul „/video” se exclud; 

la coloana „Indicatori de rezultat”, indicatorul nr. 1 „1. Studiu efectuat şi recomandări formulate” se exclude, la indicatorii nr. 2 şi 3 semnul și 

cuvîntul „/video” se exclud, iar textul se completează cu un indicator nou „5.  Plan de acțiuni pentru modernizarea ulterioară a echipamentelor, 

elaborat și implementat”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „1.2.3. Revizuirea regulilor procedurale în vederea optimizării, sporirii transparenţei şi eficienţei procesului 

de înfăptuire a justiţiei”, la poziţia cu numărul de ordine 3, 

la coloana „Termenul-limită de implementare” se stabilesc următoarele termene de implementare: 

 
Termenul-limită de implementare 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III   IV 

                     



 

la coloana „Indicatori de rezultat”, indicatorii nr. 4 şi 5 se expun în redacţie nouă: 

„4. Rapoarte de monitorizare întocmite şi recomandări formulate; 

5. Rapoarte de monitorizare diseminate.”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „1.2.3. Revizuirea regulilor procedurale în vederea optimizării, sporirii transparenţei şi eficienţei procesului 

de înfăptuire a justiţiei”, la poziţia cu numărul de ordine 6, în coloana „Instituţii responsabile”, din textul actual se exclud cuvintele „, Institutul 

Naţional al Justiţiei”, iar înainte de cuvintele„Consiliul Superior al Magistraturii” se completează cu cuvintele „Institutul Naţional al Justiţiei, ”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „1.2.4. Crearea unui mecanism care ar garanta uniformizarea practicii judiciare şi respectarea principiului 

securităţii raporturilor juridice”, poziţia cu numărul de ordine 3 se exclude; 

 

la domeniul specific de intervenţie „1.3.1. Reformarea şi eficientizarea activităţii Institutului Naţional al Justiţiei”, la poziţia cu numărul de 

ordine 3, la coloana „Indicatori de rezultat”, indicatorul unic devine indicatorul nr. 2 , iar textul se completează cu un indicator nou „1. Grup de lucru 

creat”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „1.3.1. Reformarea şi eficientizarea activităţii Institutului Naţional al Justiţiei”, la poziţia cu numărul de 

ordine 4, coloana „Indicatori de rezultat” va avea următorul conţinut: 
1. Concept și organigramă elaborate și aprobate 

2. Centru dotat și funcţional 

 

la domeniul specific de intervenţie „1.3.1. Reformarea şi eficientizarea activităţii Institutului Naţional al Justiţiei”, la poziţia cu numărul de 

ordine 7: 

- la coloana „Denumirea acţiunii”, cuvintele „Finalizarea reconstrucţiei sediului” se substituie cu cuvintele „Îmbunătățirea infrastructurii”; 

coloana „Indicatori de rezultat” va avea următorul conţinut: 
1. Plan de dezvoltare a infrastructurii elaborat și 

aprobat 

2. Reconstrucţia finalizată, după caz 

 

la poziţia domeniului specific de intervenţie „1.3.2. Revizuirea programelor Institutului Naţional al Justiţiei pentru a le face conforme cu 

necesităţile reale de instruire a judecătorilor, procurorilor şi a altor actori din sectorul justiţiei şi pentru a evita dublarea programei universitare”, la 

coloana „Termen-limită”, sintagma „Anul 2014” se substituie cu sintagma „Anul 2016”; 

 



la domeniul specific de intervenţie „1.3.2. Revizuirea programelor Institutului Naţional al Justiţiei pentru a le face conforme cu necesităţile 

reale de instruire a judecătorilor, procurorilor şi a altor actori din sectorul justiţiei şi pentru a evita dublarea programei universitare”, la poziţia cu 

numărul de ordine 3, la coloana „Indicatori de rezultat”, indicatorul actual devine indicatorul nr. 2, iar textul se completează cu un indicator nou „1. 

Caiet de sarcini elaborat”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „1.3.2. Revizuirea programelor Institutului Naţional al Justiţiei pentru a le face conforme cu necesităţile 

reale de instruire a judecătorilor, procurorilor şi a altor actori din sectorul justiţiei şi pentru a evita dublarea programei universitare”, la poziţia cu 

numărul de ordine 8, la coloana „Termenul-limită de implementare” se stabilesc următoarele termene de implementare: 

 
Termenul-limită de implementare 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III   IV 

                     

 

la poziţia domeniului specific de intervenţie „1.3.3. Asigurarea specializării judecătorilor pe cauze specifice şi examinarea oportunităţii creării 

sistemului de instanţe administrative”, la coloana „Termen-limită”, sintagma „Anul 2014” se substituie cu sintagma „Anul 2016”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „1.3.3. Asigurarea specializării judecătorilor pe cauze specifice şi examinarea oportunităţii creării sistemului 

de instanţe administrative”, la poziţia cu numărul de ordine 4, la coloana „Termenul-limită de implementare” se stabilesc următoarele termene de 

implementare: 

 
Termenul-limită de implementare 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III   IV 

                     

 

la poziţia domeniului specific de intervenţie „1.3.4. Unificarea sistemului de accedere la profesia de judecător”, la coloana „Termen-limită”, 

sintagma „Anul 2014” se substituie cu sintagma „Anul 2016”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „1.3.4. Unificarea sistemului de accedere la profesia de judecător”, la poziţia cu numărul de ordine 3, 



- la coloana „Termenul-limită de implementare” se stabilesc următoarele termene de implementare: 

 
Termenul-limită de implementare 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III   IV 

                     

 

coloana „Indicatori de rezultat” va avea următorul conţinut: 
1. Numărul de absolvenți ai Institutului Naţional al Justiţiei care au fost 

examinați de comisia unică; 

2. Numărul de persoane cu vechime în muncă examinate de comisia unică. 

 

la poziţia domeniului specific de intervenţie „1.3.5. Crearea unui sistem de evaluare periodică a performanţei actorilor din sectorul justiţiei, 

bazat pe merit, pe criterii clare, obiective şi transparente”, la coloana „Termen-limită”, sintagma „Anul 2014” se substituie cu sintagma „Anul 2016”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „1.3.5. Crearea unui sistem de evaluare periodică a performanţei actorilor din sectorul justiţiei, bazat pe 

merit, pe criterii clare, obiective şi transparente”, la poziţia cu numărul de ordine 4, la coloana „Termenul-limită de implementare” se stabilesc 

următoarele termene de implementare: 

 
Termenul-limită de implementare 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III   IV 

                     

 

la domeniul specific de intervenţie „1.3.5. Crearea unui sistem de evaluare periodică a performanţei actorilor din sectorul justiţiei, bazat pe 

merit, pe criterii clare, obiective şi transparente”, la poziţia cu numărul de ordine 5, 

la coloana „Termenul-limită de implementare” se stabilesc următoarele termene de implementare: 

 
Termenul-limită de implementare 



2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III   IV 

                     

 

la coloana „Indicatori de rezultat”, indicatorul nr. 2 se expune în redacţie nouă: „2. Rapoarte de monitorizare întocmite şi distribuite”; 

 

la poziţia domeniului specific de intervenţie „1.3.6. Crearea mecanismelor de măsurare a performanţei sistemului judecătoresc prin sondajele de 

opinie în rîndul justiţiabililor (feedback)”, la coloana „Termen-limită”, sintagma „Anul 2014” se substituie cu sintagma „Anul 2016”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „1.3.6. Crearea mecanismelor de măsurare a performanţei sistemului judecătoresc prin sondajele de opinie în 

rîndul justiţiabililor (feedback)”, la poziţia cu numărul de ordine 2, la coloana „Termenul-limită de implementare” se stabilesc următoarele termene de 

implementare: 

 
Termenul-limită de implementare 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III   IV 

                     

 

la domeniul specific de intervenţie „1.3.10. Consolidarea sistemului judecătoresc prin introducerea funcţiei de asistent  judiciar şi modificarea 

statutului şi atribuţiilor grefierului”, la poziţia cu numărul de ordine 2, în coloana „Indicatori de rezultat”, indicatorul unic devine indicatorul nr. 1, iar 

la sfîrşit, textul se completează cu un indicator nou „2. Numărul de asistenți judiciari angajați”. 

 

2. În „PILONUL II. Justiţia penală”: 

 

la domeniul specific de intervenţie „2.2.1. Revizuirea procedurii de numire şi demitere a Procurorului General şi stabilirea unor criterii clare, 

transparente şi obiective de selectare a candidaţilor pentru această funcţie”, la poziţia cu numărul de ordine 2: 

la coloana „Denumirea acţiunii”, după cuvîntul  „Constituţiei” se introduce sintagma „şi legislației”; 

coloana „Indicatori de rezultat” va avea următorul conţinut: 
1. Proiect de lege elaborat 



2. Proiect de lege remis spre examinare Guvernului 

 

la domeniul specific de intervenţie „2.2.1. Revizuirea procedurii de numire şi demitere a Procurorului General şi stabilirea unor criterii clare,  

transparente şi obiective de selectare a candidaţilor pentru această funcţie”, la poziţia cu numărul de ordine 3, coloana „Indicatori de rezultat” va avea 

următorul conţinut: 
1. Proiect de lege elaborat 

2. Proiect de lege remis spre examinare Guvernului 

 

la poziţia domeniului specific de intervenţie „2.2.2. Stabilirea unor criterii şi a unei proceduri clare, transparente, obiective şi bazate pe merit 

pentru selectarea, numirea, transferul şi promovarea procurorilor”, la coloana „Termen-limită”, sintagma „Anul 2014” se substituie cu sintagma „Anul 

2015”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „2.2.2. Stabilirea unor criterii şi a unei proceduri clare, transparente, obiective şi bazate pe merit pentru 

selectarea, numirea, transferul şi promovarea procurorilor”, la poziţia cu numărul de ordine 2, la coloana „Indicatori de rezultat” se exclud indicatorii 

nr. 5 şi 6; 

 

domeniul specific de intervenţie „2.2.2. Stabilirea unor criterii şi a unei proceduri clare, transparente, obiective şi bazate pe merit pentru 

selectarea, numirea, transferul şi promovarea procurorilor” se completează cu o poziţie nouă cu nr. 3
1
, cu următorul conţinut: 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea acţiunii 

Termenul-limită de implementare 
Indicatori de 

rezultat 

Instituţii 

responsabile 

Suma 

(mii 

lei) 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III  IV 

3
1 Evaluarea procurorilor 

conform noilor criterii 

de evaluare a 

performanțelor 

                     1. Numărul de 

procurori supuşi 

evaluării conform 

noilor criterii 

2. Raportul de 

analiză a 

implementării 

criteriilor de 

evaluare elaborat 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor, 

Procuratura 

Generală 

 

 

la domeniul specific de intervenţie „2.2.3. Fortificarea capacităţilor şi asigurarea independenţei Consiliului Superior al Procurorilor în vederea 

administrării eficiente a instituţiei procuraturii”, la poziţia cu numărul de ordine 2, coloana „Indicatori de rezultat” va avea următorul conţinut: 
1. Proiectele regulamentelor elaborate 



2. Proiectele regulamentelor aprobate 

 

la domeniul specific de intervenţie „2.2.3. Fortificarea capacităţilor şi asigurarea independenţei Consiliului Superior al Procurorilor în vederea 

administrării eficiente a instituţiei procuraturii”, la poziţia cu numărul de ordine 4, la coloana „Indicatori de rezultat”, la indicatorul nr. 2, cuvintele 

„Consiliului Superior al Procurorilor” se substituie cu cuvintele „organelor de autoadministrare din cadrul procuraturii”; 

 

la poziţia domeniului specific de intervenţie „2.2.5. Asigurarea specializării procurorilor pe cauze specifice şi examinarea oportunităţii 

funcţionării procuraturilor specializate”, la coloana „Termen-limită”, sintagma „Anul 2014” se substituie cu sintagma „Anul 2016”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „2.2.5. Asigurarea specializării procurorilor pe cauze specifice şi examinarea oportunităţii funcţionării 

procuraturilor specializate”, la poziţia cu numărul de ordine 3, la coloana „Termenul-limită de implementare” se stabilesc următoarele termene de 

implementare: 

 
Termenul-limită de implementare 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III   IV 

                     

 

la domeniul specific de intervenţie „2.2.6. Examinarea necesităţilor de personal ale organelor procuraturii şi elaborarea propunerilor de 

optimizare a numărului de procurori şi al personalului auxiliar”, la poziţia cu numărul de ordine 2, coloana „Indicatori de rezultat” va avea următorul 

conţinut: 
1. Proiect de modificare a cadrului normativ elaborat 

2. Proiect de modificare a cadrului normativ remis 

spre examinare Guvernului 

 

la domeniul specific de intervenţie „2.2.7. Reexaminarea mecanismului de finanţare a organelor procuraturii”, la poziţia cu numărul de ordine 3, 

la coloana „Indicatori de rezultat”, indicatorul nr. 3 se expune în redacţie nouă: „3. Program de instruire elaborat şi aplicat”; 

 

la poziţia domeniului specific de intervenţie „2.2.8. Demilitarizarea instituţiei procuraturii, inclusiv prin examinarea oportunităţii de a acorda 

procurorilor statutul de magistrat”, la coloana „Termen-limită”, sintagma „Anul 2014” se substituie cu sintagma „Anul 2016”; 



 

la domeniul specific de intervenţie „2.2.8. Demilitarizarea instituţiei procuraturii, inclusiv prin examinarea oportunităţii de a acorda procurorilor 

statutul de magistrat”, la poziţia cu numărul de ordine 2, coloana „Indicatori de rezultat” va avea următorul conţinut: 
1. Proiect de lege elaborat 

2. Proiect de lege remis spre examinare Guvernului 

 

la domeniul specific de intervenţie „2.2.8. Demilitarizarea instituţiei procuraturii, inclusiv prin examinarea oportunităţii de a acorda procurorilor 

statutul de magistrat”, la poziţia cu numărul de ordine 3: 

la coloana „Termenul-limită de implementare” se stabilesc următoarele termene de implementare: 

 
Termenul-limită de implementare 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III   IV 

                     

la coloana „Indicatori de rezultat”, indicatorul nr. 2 se expune în redacţie nouă: „2. Rapoarte de monitorizare întocmite şi diseminate;”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „2.2.10. Reexaminarea regulilor de răspundere a procurorilor, inclusiv de răspundere disciplinară şi 

eliminarea imunităţii generale a acestora”, la poziţia cu numărul de ordine 2, coloana „Indicatori de rezultat” va avea următorul conţinut: 
1. Proiect de modificare a cadrului normativ elaborat  

2. Proiect de modificare a cadrului normativ remis 

spre examinare Guvernului 

 

la domeniul specific de intervenţie „2.2.10. Reexaminarea regulilor de răspundere a procurorilor, inclusiv de răspundere disciplinară şi 

eliminarea imunităţii generale a acestora”, la poziţia cu numărul de ordine 3: 

la coloana „Indicatori de rezultat”, la indicatorul nr. 1 după cuvîntul „Studiu” textul se completează cu cuvintele „privind instituirea inspecției 

procuraturii”, iar la indicatorul nr. 2 se exclude cuvîntul „Guvernului”; 

la coloana „Instituţii responsabile”, din text se excludcuvintele „Ministerul Justiţiei, ” și se completează în final cu textul „ , Ministerul 

Justiţiei”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „2.3.1. Implementarea unor metode moderne de investigare şi urmărire penală (tehnologii informaţionale, 

expertize moderne etc.)”, la poziţia cu numărul de ordine 1: 

coloana „Indicatori de rezultat” va avea următorul conţinut: 
1. Necesitățile centrelor de expertiză medico-legale evaluate 



2. Echipamentul necesar procurat 

3. Laborator ADN funcțional 

coloana „Instituţii responsabile” va avea următorul conţinut: 
Procuratura Generală, 

Ministerul Afacerilor Interne, 

Ministerul Sănătăţii 

 

la domeniul specific de intervenţie „2.3.1. Implementarea unor metode moderne de investigare şi urmărire penală (tehnologii informaţionale, 

expertize moderne etc.)”, la poziţia cu numărul de ordine 2: 

coloana „Indicatori de rezultat” va avea următorul conţinut: 
1. Programe de instruire elaborate 

2. Numărul de cursuri tematice desfăşurate  

3. Numărul de persoane instruite  

la coloana „Instituţii responsabile”, cuvintele „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu cuvintele „Centrul 

Naţional Anticorupţie”, iar la final textul se completează cu cuvintele „ , Institutul Naţional al Justiţiei”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „2.3.1. Implementarea unor metode moderne de investigare şi urmărire penală (tehnologii informaţionale, 

expertize moderne etc.)”, la poziţia cu numărul de ordine 4, la coloana „Indicatori de rezultat”, indicatorul unic devine indicatorul nr. 3, iar textul se 

completează cu doi indicatori noi 1. şi 2: 

„1. Studiu de fezabilitate efectuat și recomandări formulate; 

2. Plan de construcție elaborat și aprobat.”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „2.3.1. Implementarea unor metode moderne de investigare şi urmărire penală (tehnologii informaţionale, 

expertize moderne etc.)”, la poziţia cu numărul de ordine 5, la coloana „Indicatori de rezultat”, indicatorul actual devine indicatorul nr. 2, iar textul se 

completează cu un indicator nou: „1. Necesitățile Centrului Național de Expertiză Judiciară evaluate”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „2.3.1. Implementarea unor metode moderne de investigare şi urmărire penală (tehnologii informaţionale, 

expertize moderne etc.)”, la poziţia cu numărul de ordine 6, coloana „Indicatori de rezultat” va avea următorul conţinut: 
1. Grup de lucru interinstituțional creat 

2. Metodologii elaborate sau, după caz, actualizate, și 

aprobate 

 

la domeniul specific de intervenţie „2.3.1. Implementarea unor metode moderne de investigare şi urmărire penală (tehnologii informaţionale, 

expertize moderne etc.)”, la poziţia cu numărul de ordine 7, la coloana „Indicatori de rezultat”, indicatorul actual devine indicatorul nr. 2, iar textul se 

completează cu un indicator nou: „1. Necesități evaluate”; 



 

la domeniul specific de intervenţie „2.3.2. Îmbunătăţirea capacităţilor profesionale ale persoanelor implicate în activităţile de investigare şi 

urmărire penală”, la poziţia cu numărul de ordine 1, la coloana „Termenul-limită de implementare” se stabilesc următoarele termene de implementare: 

 
Termenul-limită de implementare 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III   IV 

                     

 

la domeniul specific de intervenţie „2.3.2. Îmbunătăţirea capacităţilor profesionale ale persoanelor implicate în activităţile de investigare şi 

urmărire penală”, la poziţia cu numărul de ordine 2, la coloana „Instituţii responsabile”, cuvintele „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi 

Corupţiei” se substituie cu cuvintele „Centrul Naţional Anticorupţie, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne” 

 

la domeniul specific de intervenţie „2.3.4. Efectuarea urmăririi penale în cadrul unui grup interdepartamental („task force group”), în caz de 

necesitate; eficientizarea urmăririi penale”, la poziţia cu numărul de ordine 2, coloana „Indicatori de rezultat” va avea următorul conţinut: 
1. Proiect de modificare a cadrului legislativ elaborat 

2. Proiect de modificare a cadrului legislativ remis 

spre examinare Guvernului 

 

la domeniul specific de intervenţie „2.3.4. Efectuarea urmăririi penale în cadrul unui grup interdepartamental („task force group”), în caz de 

necesitate; eficientizarea urmăririi penale”, la poziţia cu numărul de ordine 3, coloana „Indicatori de rezultat” va avea următorul conţinut: 
1. Norme interdepartamentale elaborate 

2. Norme interdepartamentale aprobate  

 

la domeniul specific de intervenţie „2.3.4. Efectuarea urmăririi penale în cadrul unui grup interdepartamental („task force group”), în caz de 

necesitate; eficientizarea urmăririi penale”, la poziţia cu numărul de ordine 4: 

la coloana „Denumirea acţiunii”, după cuvintele „de instruire pentru” se completează cu cuvintele „procurori și”; 

la coloana „Instituţii responsabile”, textul se completează în final cu cuvintele „ , Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Naţional Anticorupţie, 

Procuratura Generală, Serviciul Vamal”; 

 



la domeniul specific de intervenţie „2.3.5. Ameliorarea capacităţilor profesionale ale actorilor fazei prejudiciare prin asigurarea specializării 

acestora”, la poziţia cu numărul de ordine 2, la coloana „Instituţii responsabile”, textul se completează în final cu cuvintele „ , Institutul Naţional al 

Justiţiei”; 

 

la poziţia domeniului specific de intervenţie „2.4.1. Asigurarea înregistrării electronice  şi examinarea oportunităţii distribuirii electronice a 

sesizărilor cu privire la comiterea infracţiunilor”, la coloana „Termen-limită”, sintagma „Anul 2014” se substituie cu sintagma „Anul 2016”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „2.4.1. Asigurarea înregistrării electronice  şi examinarea oportunităţii distribuirii electronice a sesizărilor cu 

privire la comiterea infracţiunilor”, la poziţia cu numărul de ordine 1, 

la coloana „Termenul-limită de implementare” se stabilesc următoarele termene de implementare: 

 
Termenul-limită de implementare 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III   IV 

                     

coloana „Indicatori de rezultat” va avea următorul conţinut: 
1. Grup de lucru creat 

2. Sistem elaborat şi aplicat  

3. Mecanismul eficient de acces, implementat 

4. Numărul de cursuri organizate și desfășurate 

5. Numărul personalului instruit 

 

la domeniul specific de intervenţie „2.4.1. Asigurarea înregistrării electronice  şi examinarea oportunităţii distribuirii electronice a sesizărilor cu 

privire la comiterea infracţiunilor”, la poziţia cu numărul de ordine 2, coloana „Indicatori de rezultat” va avea următorul conţinut: 
1. Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat 

2. Proiect de modificare a cadrului normativ remis 

spre examinare Guvernului 

 

la domeniul specific de intervenţie „2.4.2. Revizuirea şi uniformizarea modalităţii de colectare şi analiză a datelor statistice ce ţin de justiţia 

penală şi asigurarea inter-operaţionalizării bazelor de date”, la poziţia cu numărul de ordine 2, la coloana „Indicatori de rezultat”, indicatorul unic 

devine indicatorul nr. 2, iar textul se completează cu un indicator nou „1. Grup de lucru creat”; 

 



la domeniul specific de intervenţie „2.4.2. Revizuirea şi uniformizarea modalităţii de colectare şi analiză a datelor statistice ce ţin de justiţia 

penală şi asigurarea inter-operaţionalizării bazelor de date”, la poziţia cu numărul de ordine 3, la coloana „Instituţii responsabile”, textul se 

completează în faţă cu scuvintele „Ministerul Justiţiei,”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „2.5.2. Crearea condiţiilor pentru aplicarea mai largă a procedurilor simplificate, inclusiv a metodelor de 

soluţionare alternativă a cauzelor”, la poziţia cu numărul de ordine 3, coloana „Indicatori de rezultat” va avea următorul conţinut: 
1. Proiect de act normativ elaborat  

2. Proiect de act normativ remis spre examinare 

Guvernului 

 

la domeniul specific de intervenţie „2.5.3. Consolidarea mecanismului de asigurare a drepturilor victimelor infracţiunilor”, poziţia cu numărul 

de ordine 3 se expune în redacţie nouă, cu următorul conţinut: 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea acţiunii 

Termenul-limită de implementare 
Indicatori de 

rezultat 

Instituţii 

responsabile 

Suma 

(mii 

lei) 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III  IV 

3
 Elaborarea 

programelor de 

informare cu privire la 

drepturile victimelor 

infracțiunilor 

                     1. Grup de lucru 

creat 

2. Programe de 

informare a 

victimelor 

infracţiunilor, 

elaborate şi 

implementate 

Consiliul 

Naţional pentru 

Asistenţa Juridică 

Garantată de Stat 

 

 

la domeniul specific de intervenţie „2.5.3. Consolidarea mecanismului de asigurare a drepturilor victimelor infracţiunilor”, poziţia cu numărul 

de ordine 5, la coloana „Denumirea acţiunii”, cuvintele „oportunităţii utilizării” se substituie cu cuvintele „posibilităţii utilizării în mod obligatoriu a”; 

 

3. În „PILONUL III. Accesul la justiţie şi executarea hotărîrilor judecătoreşti”, 

 

la domeniul specific de intervenţie „3.1.1. Consolidarea capacităţii de organizare şi administrare a sistemului asistenţei juridice garantate de 

stat”, la poziţia cu numărul de ordine 5, coloana „Indicatori de rezultat” va avea următorul conţinut: 
1. Proiect de lege elaborat 

2. Proiect de lege remis spre examinare Guvernului 

 



la poziţia domeniului specific de intervenţie „3.1.2. Îmbunătăţirea calităţii şi a accesibilităţii serviciilor de asistenţă juridică garantată de stat 

(cauze penale şi nepenale)”, la coloana „Termen-limită”, sintagma „Anul 2014” se substituie cu sintagma „Anul 2016”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „3.1.2. Îmbunătăţirea calităţii şi a accesibilităţii serviciilor de asistenţă juridică garantată de stat (cauze 

penale şi nepenale)”, la poziţia cu numărul de ordine 2, la coloana „Indicatori de rezultat”, indicatorul unic devine indicatorul nr. 3, iar textul se 

completează cu doi indicatori noi 1. şi 2: 

„1. Grup de lucru creat 

2. Studiu efectuat și recomandări formulate”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „3.1.2. Îmbunătăţirea calităţii şi a accesibilităţii serviciilor de asistenţă juridică garantată de stat (cauze 

penale şi nepenale)”, la poziţia cu numărul de ordine 5, la coloana „Termenul-limită de implementare” se stabilesc următoarele termene de 

implementare: 

 
Termenul-limită de implementare 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III   IV 

                     

 

la domeniul specific de intervenţie „3.1.2. Îmbunătăţirea calităţii şi a accesibilităţii serviciilor de asistenţă juridică garantată de stat (cauze 

penale şi nepenale)”, la poziţia cu numărul de ordine 8, la coloana „Indicatori de rezultat”, indicatorul nr. 2 devine indicatorul nr. 3, iar textul se 

completează cu un indicator nou: „2. Studiu efectuat și recomandări formulate”; 

 

la poziţia domeniului specific de intervenţie „3.1.3. Promovarea culturii juridice şi a accesului la informaţia cu caracter juridic; reducerea 

nihilismului juridic”, la coloana „Indicatori ai nivelului de implementare”, la indicatorul nr. 2după cuvîntul „care” se completează cu cuvîntul „poate”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „3.1.3. Promovarea culturii juridice şi a accesului la informaţia cu caracter juridic; reducerea nihilismului 

juridic”, la poziţia cu numărul de ordine 5, la coloana „Indicatori de rezultat”, indicatorul nr. 1 devine indicatorul nr. 2, indicatorul nr. 2 devine 

indicatorul nr. 1; 

 

la domeniul specific de intervenţie „3.2.2. Elaborarea standardelor de calitate pentru serviciile prestate de reprezentanţii profesiilor conexe 

sistemului justiţiei”, la poziţia cu numărul de ordine 1, la coloana „Instituţii responsabile”, după cuvintele „Organele de autoadministrare ale profesiilor 



conexe” se completează cu cuvintele „(Uniunea Avocaţilor, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, Consiliul de Mediere, Centrul Naţional de 

Expertiză Judiciară, organele de autoadministrare ale administratorilor autorizați și ale notarilor)”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „3.2.2. Elaborarea standardelor de calitate pentru serviciile prestate de reprezentanţii profesiilor conexe 

sistemului justiţiei”, la poziţia cu numărul de ordine 2, la coloana „Instituţii responsabile”, după cuvintele „Organele de autoadministrare ale profesiilor 

conexe” se completează cu cuvintele „(Uniunea Avocaţilor, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, Consiliul de Mediere, Centrul Naţional de 

Expertiză Judiciară, organele de autoadministrare ale administratorilor autorizați și ale notarilor)”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „3.2.3. Elaborarea unor mecanisme integrate, clare şi precise privind stabilirea tarifelor pentru serviciile 

prestate”, la poziţia cu numărul de ordine 2: 

la coloana „Denumirea acţiunii”, după cuvintele „Elaborarea” se completează cu cuvintele „, după caz, a”, iar cuvintele „fiecărei profesii” se 

substituie cu cuvintele „profesiilor”; 

coloana „Indicatori de rezultat” va avea următorul conţinut: 
1. Proiecte de acte normative elaborate 

2. După caz, proiecte de acte normative remise spre 

examinare Guvernului  

 

la poziţia domeniului specific de intervenţie „3.2.4. Stabilirea unor criterii clare şi transparente, bazate pe merit, de accedere în profesie”, la 

coloana„Indicatori ai nivelului de implementare”, la indicatorul nr. 1cuvîntul „Studiu” se substituie cu cuvîntul „Studii”, iar cuvîntul „elaborat” se 

substituie cu cuvîntul „elaborate”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „3.2.4. Stabilirea unor criterii clare şi transparente, bazate pe merit, de accedere în profesie”, la poziţia cu 

numărul de ordine 1: 

coloana „Denumirea acţiunii” se expune în redacţie nouă: 
Efectuarea studiilor privind criteriile de accedere în 

profesie pentru fiecare profesie liberă conexă 

sistemului justiției 

la coloana „Indicatori de rezultat”, cuvintele „Studiu efectuat” se substituie cu cuvintele „Studii efectuate”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „3.2.4. Stabilirea unor criterii clare şi transparente, bazate pe merit, de accedere în profesie”, la poziţia cu 

numărul de ordine 2, coloana „Indicatori de rezultat” va avea următorul conţinut: 
1. Proiecte de acte normative elaborate 

2. Proiecte de acte normative remise spre examinare 

Guvernului  

 



la domeniul specific de intervenţie „3.2.5. Asigurarea instruirii iniţiale şi continue a reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei, 

inclusiv a instruirii continue în comun, cu extinderea rolului Institutului Național al Justiției”, la poziţia cu numărul de ordine 1: 

la coloana „Denumirea acţiunii”, cuvintele „învățămînt pentru instruirea” se substituie cu cuvintele „formare”; 

coloanele „Termenul-limită de implementare” şi „Indicatori de rezultat” se expun în redacţie nouă: 

 
Termenul-limită de implementare 

Indicatori de 

rezultat 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III  IV 

                     1. Curricula 

elaborată și 

aprobată 

2. Planul de 

formare continuă 

elaborat și 

aprobat 

 

la domeniul specific de intervenţie „3.2.6. Promovarea şi implementarea standardelor etice în exercitarea profesiilor conexe sistemului justiţiei”, 

la poziţia cu numărul de ordine 1: 

la coloana „Denumirea acţiunii”, cuvintele „unui studiu” se substituie cu cuvintele „studiilor”; 

la coloana „Indicatori de rezultat”, cuvîntul „Studiu” se substituie cu cuvîntul „Studii”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „3.2.6. Promovarea şi implementarea standardelor etice în exercitarea profesiilor conexe sistemului justiţiei”, 

la poziţia cu numărul de ordine 2: 

coloana „Indicatori de rezultat” va avea următorul conţinut: 
1. Coduri deontologice elaborate/revizuite 

2.  Coduri deontologice aprobate  

 

la coloana „Instituţii responsabile”, textul se completează în final cu cuvintele „(Uniunea Avocaţilor, Uniunea Naţională a Executorilor 

Judecătoreşti, Consiliul de Mediere, Centrul Naţional de Expertiză Judiciară, organele de autoadministrare ale administratorilor autorizați și ale 

notarilor), Ministerul Justiţiei”; 

 

la poziţia domeniului specific de intervenţie „3.2.7. Consolidarea sistemului de asigurare de răspundere civilă”, la coloana„Indicatori ai 

nivelului de implementare”, la indicatorul nr. 1 se exclude cuvîntul „comparativ”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „3.2.7. Consolidarea sistemului de asigurare de răspundere civilă”, la poziţia cu numărul de ordine 1: 



la coloana „Denumirea acţiunii”, cuvintele „unui studiureferitor” se substituie cu cuvintele „studiilorreferitoare”; 

la coloana „Indicatori de rezultat”, cuvîntul „Studiu” se substituie cu cuvîntul „Studii”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „3.2.7. Consolidarea sistemului de asigurare de răspundere civilă”, la poziţia cu numărul de ordine 2, 

la coloana „Denumirea acţiunii”, cuvintele „proiectelor de acte normative noi sau de modificare a actelor normative existente” se substituie cu 

cuvintele „cadrului normativ necesar”; 

coloana „Indicatori de rezultat” va avea următorul conţinut: 
1. Proiecte de acte normative elaborate 

2. Proiecte de acte normative remise spre examinare 

Guvernului  

 

la domeniul specific de intervenţie „3.2.7. Consolidarea sistemului de asigurare de răspundere civilă”, la poziţia cu numărul de ordine 3: 

 la coloana „Denumirea acţiunii”, textul se completează în final cu cuvintele „și desfășurarea monitorizării”; 

coloana „Indicatori de rezultat” va avea următorul conţinut: 
1. Mecanism instituit și funcțional 

2. Monitorizare a implementării sistemului de 

răspundere civilă profesională desfăşurată 

3. Rapoarte de monitorizare întocmite şi diseminate 

 

la poziţia domeniului specific de intervenţie „3.2.8. Fortificarea mecanismelor de răspundere disciplinară”, la coloana„Indicatori ai nivelului de 

implementare”, la indicatorul nr. 1cuvintele „Studiu elaborat” se substituie cu cuvintele „Studii elaborate”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „3.2.8. Fortificarea mecanismelor de răspundere disciplinară”, la poziţia cu numărul de ordine 1, 

la coloana „Denumirea acţiunii”, cuvintele „unui studiureferitor” se substituie cu cuvintele „studiilorreferitoare”; 

la coloana „Indicatori de rezultat”, cuvintele „Studiuefectuat” se substituie cu cuvintele „Studiiefectuate”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „3.2.8. Fortificarea mecanismelor de răspundere disciplinară”, la poziţia cu numărul de ordine 2, coloana 

„Indicatori de rezultat” va avea următorul conţinut: 
1. Proiecte de acte normative elaborate 

2. Proiecte de acte normative aprobate remise spre 

examinare Guvernului . 

 

la domeniul specific de intervenţie „3.2.9. Stabilirea unui regim unitar fiscal, de asigurări sociale şi medicale pentru reprezentanţii profesiilor 

conexe sistemului justiţiei”, la poziţia cu numărul de ordine 2, coloana „Indicatori de rezultat” va avea următorul conţinut: 
1. Proiect de lege elaborat 



2. Proiect de lege remis spre examinare Guvernului 

 

se completează cu un nou domeniu specific de intervenție:   

 

 

 

 
Domeniul specific de 

intervenţie  

Indicatori ai nivelului de implementare Termen-limită Instituţii responsabile 

3.2.10. Informatizarea și 

uniformizarea registrelor 

persoanelor autorizate 

întru asigurarea unui 

management eficient 

Sistem automatizatde management a persoanelor autorizate funcțional  

Anul 2016 

Ministerul Justiţiei, 

organele de 

autoadministrare ale 

profesiilor conexe 

sistemului justiției 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea acţiunii 

Termenul-limită de implementare 
Indicatori de 

rezultat 

Instituţii 

responsabile 

Suma 

(mii 

lei) 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III  IV 
 Crearea sistemului 

automatizat de 

management a 

persoanelor autorizate 

                     1. 

Conceptulsistemu

lui automatizat 

elaborat. 

2.Documentația 

tehnică elaborată. 

3. Sistem creat și 

testat. 

Ministerul 

Justiției, 

organele de 

autoadministrare 

ale profesiilor 

conexe sistemului 

justiției 

 

 

la domeniul specific de intervenţie „3.3.1. Evaluarea impactului cadrului normativ actual privind executarea hotărîrilor judecătorești şi a 

mecanismului de implementare a acestor hotărîri, inclusiv a hotărîrilor CEDO”, poziţia cu numărul de ordine 3 se exclude; 

 

la poziţia domeniului specific de intervenţie „3.3.2. Consolidarea instituţională şi funcţională a noului sistem de executori judecătoreşti privați”, 

la coloana „Termen-limită”, sintagma „Anul 2012” se substituie cu sintagma „Anul 2015”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „3.3.2. Consolidarea instituţională şi funcţională a noului sistem de executori judecătoreşti privați”, la 

poziţia cu numărul de ordine 1: 

la coloana „Denumirea acţiunii”, cuvintele „unui studiu” se substituie cu cuvintele „unor studii de impact”; 



la coloana „Termenul-limită de implementare” se stabilesc următoarele termene de implementare: 

 
Termenul-limită de implementare 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III   IV 

                     

 

la coloana „Indicatori de rezultat”, cuvintele „Studiuefectuat” se substituie cu cuvintele „Studiiefectuate”; 

 

la poziţia domeniului specific de intervenţie „3.3.3. Îmbunătăţirea sistemului de management al informaţiei şi de comunicare prin asigurarea 

accesului la bazele de date”, la coloana „Termen-limită”, sintagma „Anul 2012” se substituie cu sintagma „Anul 2015”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „3.3.3. Îmbunătăţirea sistemului de management al informaţiei şi de comunicare prin asigurarea accesului la 

bazele de date”, la poziţia cu numărul de ordine 2: 

la coloana „Denumirea acţiunii”, cuvintele „proiectului de modificare a” se exclud; 

coloana „Indicatori de rezultat” va avea următorul conţinut: 
1. Cadrul normativ elaborat  

2. Cadrul normativ remis spre examinare Guvernului 

 

domeniul specific de intervenţie „3.3.3. Îmbunătăţirea sistemului de management al informaţiei şi de comunicare prin asigurarea accesului la 

bazele de date” se completează cu o poziţie nouă cu nr. 3, cu următorul conţinut: 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea acţiunii 

Termenul-limită de implementare 
Indicatori de 

rezultat 

Instituţii 

responsabile 

Suma 

(mii 

lei) 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III  IV 

3
 Instituirea și 

implementarea unui 

mecanism de acces la 

bazele de date pentru 

exercitarea efectivă și 

deplină a atribuțiilor 

                     Mecanism 

instituit și 

funcțional 

Deținătorii de 

registre publice, 

Ministerul 

Justiţiei, 

Uniunea 

Naţională a 

 



executorilor 

judecătorești 

Executorilor 

Judecătoreşti,Min

isterul Finanţelor 

 

la domeniul specific de intervenţie „3.3.4. Asigurarea respectării termenelor rezonabile de executare a hotărîrilor judecătoreşti”, la poziţia cu 

numărul de ordine 2, la coloana „Indicatori de rezultat”, indicatorul nr. 2 se expune în redacţie nouă: „2. Rapoarte de monitorizare întocmite şi 

diseminate”; 

 

4. În „PILONUL IV. Integritatea actorilor sectorului justiţiei”: 

 

la domeniul specific de intervenţie „4.1.1. Ridicarea substanţială a salariilor actorilor din sectorul justiţiei şi simplificarea criteriilor de calculare 

a salariilor”, la poziţia cu numărul de ordine 1: 

coloana „Indicatori de rezultat” va avea următorul conţinut: 
1. Proiect de modificare a cadrului normativ elaborat 

2. Proiect de modificare a cadrului normativ remis 

spre examinare Guvernului 

 

în coloana „Instituţii responsabile”, se exclud cuvintele „, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”, iar înainte de cuvintele „Ministerul 

Justiţiei” se introduc cuvintele „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, ”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „4.1.3. Revizuirea cadrului legislativ în vederea descurajării actelor de corupţie şi sancţionării mai severe a 

infracţiunilor legate de corupţie din sectorul justiţiei; sporirea eficacităţii constrîngerii judiciare”, la poziţia cu numărul de ordine 1: 

coloana „Indicatori de rezultat” va avea următorul conţinut: 
1. Proiect de modificare a cadrului normativ elaborat 

2. Proiect de modificare a cadrului normativ remis 

spre examinare Guvernului  

 

în coloana „Instituţii responsabile”, se exclud cuvintele „, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei”, iar înainte de 

cuvintele „Ministerul Justiţiei” se completează cu cuvintele„Centrul Naţional Anticorupţie, ”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „4.1.3. Revizuirea cadrului legislativ în vederea descurajării actelor de corupţie şi sancţionării mai severe a 

infracţiunilor legate de corupţie din sectorul justiţiei; sporirea eficacităţii constrîngerii judiciare”, la poziţia cu numărul de ordine 4, la coloana 

„Indicatori de rezultat”, indicatorul actual devine indicatorul nr. 1, iar în final se completează cu un indicator nou „2. Rezultate prezentate și dezbătute 

public”; 

 



la domeniul specific de intervenţie „4.1.3. Revizuirea cadrului legislativ în vederea descurajării actelor de corupţie şi sancţionării mai severe a 

infracţiunilor legate de corupţie din sectorul justiţiei; sporirea eficacităţii constrîngerii judiciare”, la poziţia cu numărul de ordine 6, coloana „Indicatori 

de rezultat” va avea următorul conţinut: 
1. Ghiduri elaborate 

2. Ghiduri publicate şi distribuite  

 

la domeniul specific de intervenţie „4.1.4. Reglementarea clară a comportamentului judecătorilor, procurorilor, ofiţerilor de urmărire penală, 

avocaţilor şi executorilor judecătoreşti în raport cu alte persoane în scopul combaterii actelor de corupţie; crearea unui mecanism de asigurare a 

comportamentului integru”, la poziţia cu numărul de ordine 2, coloana „Indicatori de rezultat” va avea următorul conţinut: 
1. Recomandări elaborate 

2. Recomandări aprobate 

 

la domeniul specific de intervenţie „4.1.4. Reglementarea clară a comportamentului judecătorilor, procurorilor, ofiţerilor de urmărire penală, 

avocaţilor şi executorilor judecătoreşti în raport cu alte persoane în scopul combaterii actelor de corupţie; crearea unui mecanism de asigurare a 

comportamentului integru”, la poziţia cu numărul de ordine 3, la coloana „Termenul-limită de implementare” se stabilesc următoarele termene de 

implementare: 

 
Termenul-limită de implementare 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III   IV 

                     

 

la domeniul specific de intervenţie „4.1.5. Elaborarea şi aplicarea unor instrumente eficiente de prevenire a imixtiunii în activitatea de înfăptuire 

a justiţiei, precum şi de prevenire a comportamentului corupţional al actorilor din sectorul justiţiei”, poziţia cu numărul de ordine 2 se exclude; 

 

la domeniul specific de intervenţie „4.1.5. Elaborarea şi aplicarea unor instrumente eficiente de prevenire a imixtiunii în activitatea de înfăptuire 

a justiţiei, precum şi de prevenire a comportamentului corupţional al actorilor din sectorul justiţiei”, la poziţia cu numărul de ordine 3, coloana 

„Indicatori de rezultat” va avea următorul conţinut: 
1. Echipament procurat 

2. Echipament instalat 

 

la domeniul specific de intervenţie „4.1.5. Elaborarea şi aplicarea unor instrumente eficiente de prevenire a imixtiunii în activitatea de înfăptuire 

a justiţiei, precum şi de prevenire a comportamentului corupţional al actorilor din sectorul justiţiei”, la poziţia cu numărul de ordine 5, la coloana 



„Indicatori de rezultat”, indicatorul actual devine indicatorul nr. 1, iar în final, textul se completează cu un indicator nou „2. Număr de campanii de 

informare realizate”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „4.1.5. Elaborarea şi aplicarea unor instrumente eficiente de prevenire a imixtiunii în activitatea de înfăptuire 

a justiţiei, precum şi de prevenire a comportamentului corupţional al actorilor din sectorul justiţiei”, la poziţia cu numărul de ordine 7, coloana 

„Indicatori de rezultat” va avea următorul conţinut: 
1. Necesități evaluate 

2. Echipament procurat și instalat 

 

la domeniul specific de intervenţie „4.1.5. Elaborarea şi aplicarea unor instrumente eficiente de prevenire a imixtiunii în activitatea de înfăptuire 

a justiţiei, precum şi de prevenire a comportamentului corupţional al actorilor din sectorul justiţiei”, la poziţia cu numărul de ordine 9, la coloana 

„Indicatori de rezultat”, indicatorul actual devine indicatorul nr. 2 şi textul se completează cu un indicator nou „1.Metodologie de testare elaborată”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „4.1.6. Îmbunătăţirea capacităţilor unităţilor responsabile de asigurarea securităţii interne”, la poziţia cu 

numărul de ordine 1, coloana „Indicatori de rezultat” va avea următorul conţinut: 
1. Proiecte de acte normative elaborate 

2. Proiecte de acte normative remise spre examinare 

Guvernului 

 

la domeniul specific de intervenţie „4.1.6. Îmbunătăţirea capacităţilor unităţilor responsabile de asigurarea securităţii interne”, la poziţia cu 

numărul de ordine 3: 

la coloana „Termenul-limită de implementare” se stabilesc următoarele termene de implementare: 

 
Termenul-limită de implementare 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III   IV 

                     

 

la coloana „Indicatori de rezultat”, indicatorul actual devine indicatorul nr. 1, iar la sfîrşit, textul se completează cu un indicator nou „2. 

Informații actualizate privind date de contact plasate pe paginile web”; 

 

la poziţia domeniului specific de intervenţie „4.2.1. Uniformizarea şi detalierea standardelor etice pentru toţi actorii din sectorul justiţiei”, la 

coloana „Termen-limită”, sintagma „Anul 2014” se substituie cu sintagma „Anul 2015”; 



 

la domeniul specific de intervenţie „4.2.1. Uniformizarea şi detalierea standardelor etice pentru toţi actorii din sectorul justiţiei”, poziţia cu 

numărul de ordine 1 se expune în redacţie nouă, cu următorul conţinut: 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea acţiunii 

Termenul-limită de implementare 
Indicatori de 

rezultat 

Instituţii 

responsabile 

Suma 

(mii 

lei) 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III  IV 

1
 Elaborarea 

standardelor minimale 

de etică și modificarea 

sau, după caz, 

elaborarea codurilor de 

etică profesională 

pentru toţi 

reprezentanții 

sectorului justiţiei 

                     1. Standardele 

minimale de etică 

elaborate 

2. Proiect de act 

normativ elaborat 

și remis 

Guvernului  

3. Coduri de 

etică modificate/ 

elaborate şi 

aprobate 

Ministerul 

Justiţiei, 

Centrul pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Economice şi 

Corupţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

 Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

uniunile 

profesiilor conexe 

sistemului 

justiţiei 

 

 

la domeniul specific de intervenţie „4.2.3. Îmbunătăţirea mecanismelor de respectare a eticii profesionale şi sporirea capacităţilor organelor 

responsabile de etica profesională”, la poziţia cu numărul de ordine 1, coloana „Indicatori de rezultat” va avea următorul conţinut: 
1. Proiecte de acte normative elaborate 

2. Proiecte de acte normative remise spre examinare 

Guvernului 

 

la domeniul specific de intervenţie „4.2.3. Îmbunătăţirea mecanismelor de respectare a eticii profesionale şi sporirea capacităţilor organelor 

responsabile de etica profesională”, la poziţia cu numărul de ordine 3, la coloana „Indicatori de rezultat”, indicatorul nr. 2 se expune în redacţie nouă: 

„2. Rapoarte de monitorizare întocmite şi difuzate”; 

 



la domeniul specific de intervenţie „4.2.4. Campanii de sensibilizare a opiniei publice cu privire la etica profesională a actorilor din sectorul 

justiţiei”, la poziţia cu numărul de ordine 1, la coloana „Indicatori de rezultat”, indicatorul actual devine indicatorul nr. 1, iar la sfîrşit, textul se 

completează cu un indicator nou „2. Concepte aprobate”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „4.2.5. Implicarea societăţii în procesul de supraveghere privind respectarea eticii profesionale de către 

actorii din sectorul justiţiei”, la poziţia cu numărul de ordine 1: 

la coloana „Denumirea acţiunii”, cuvintele „legislaţiei cu privire la etica profesională a reprezentanților sectorului justiţiei” se substituie cu 

cuvintele „respectării de către reprezentanții sectorului justiției a normelor de etică profesională”; 

la coloana „Instituţii responsabile”, cuvintele „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu cuvintele „Centrul 

Naţional Anticorupţie”, iar în final, textul se completează cu cuvintele „, organele de autoadministrare ale profesiilor conexe sistemului justiţiei”; 
 

la domeniul specific de intervenţie „4.3.2. Elaborarea şi aplicarea unor măsuri de încurajare a actorilor din sectorul justiţiei în scopul promovării 

unui comportament integru şi dezvoltării unei culturi de intoleranţă faţă de fenomenul corupţiei”, poziţia cu numărul de ordine 2 se exclude; 

 

5. În „PILONUL V. Rolul justiţiei în dezvoltarea economică”: 

 

la domeniul specific de intervenţie „5.1.1. Preluarea examinării cauzelor economice de către instanţele de drept comun, inclusiv prin asigurarea 

specializării judecătorilor pe aceste categorii de cauze”, poziţia cu numărul de ordine 1 se exclude; 

 

la poziţia domeniului specific de intervenţie „5.1.2. Elaborarea principiilor directoare privind utilizarea mecanismelor alternative de soluţionare 

a disputelor (penale, civile, comerciale) şi dezvoltarea instituţiilor de mediere şi arbitraj în calitate de mijloace alternative de soluţionare a litigiilor”, la 

coloana„Indicatori ai nivelului de implementare”, la indicatorul nr. 4cuvintele „învățămînt pentru instruirea” se substituie cu cuvintele „instruire a”, iar 

cuvintele „şi arbitrilor” se substituie cu cuvintele „arbitrilor și altor profesioniști”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „5.1.2. Elaborarea principiilor directoare privind utilizarea mecanismelor alternative de soluţionare a 

disputelor (penale, civile, comerciale) şi dezvoltarea instituţiilor de mediere şi arbitraj în calitate de mijloace alternative de soluţionare a litigiilor”, la 

poziţia cu numărul de ordine 1, coloana „Indicatori de rezultat” va avea următorul conţinut: 
1. Studiu privind instituția arbitrajului elaborat şi 

recomandări formulate 

2. Studiu privind funcționarea instituției medierii 

elaborat şi recomandări formulate 

 



domeniul specific de intervenţie „5.1.2. Elaborarea principiilor directoare privind utilizarea mecanismelor alternative de soluţionare a disputelor 

(penale, civile, comerciale) şi dezvoltarea instituţiilor de mediere şi arbitraj în calitate de mijloace alternative de soluţionare a litigiilor” se completează 

cu o poziţie nouă cu nr. 4
1
, cu următorul conţinut: 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea acţiunii 

Termenul-limită de implementare 
Indicatori de 

rezultat 

Instituţii 

responsabile 

Suma 

(mii 

lei) 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III  IV 

4
1 Elaborarea planului de 

instruire în domeniul 

medierii și arbitrajului 

a judecătorilor, 

procurorilor, avocaţilor 

publici, notarilor, 

executorilor 

judecătorești, 

parajuriștilor, 

personalului oficiilor 

teritoriale centrale de 

asistență juridică 

garantată de stat 

                     1. Grup de lucru 

creat 

2. Necesități de 

instruire 

identificate 

3. Plan de 

instruire elaborat 

Ministerul 

Justiţiei, Institutul 

Naţional al 

Justiţiei, 

Academia de 

Administrare 

Publică, Consiliul 

de Mediere, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor, 

Uniunea 

Naţională a 

Executorilor 

Judecătoreşti, 

Organizațiile 

necomerciale de 

asociere a 

notarilor, 

Consiliul 

Naţional pentru 

Asistenţa Juridică 

Garantată de Stat, 

Uniunea 

Avocaţilor 

 

 



la domeniul specific de intervenţie „5.1.2. Elaborarea principiilor directoare privind utilizarea mecanismelor alternative de soluţionare a 

disputelor (penale, civile, comerciale) şi dezvoltarea instituţiilor de mediere şi arbitraj în calitate de mijloace alternative de soluţionare a litigiilor”, la 

poziţia cu numărul de ordine 5: 

coloana „Denumirea acţiunii” se expune în redacţie nouă, cu următorul conţinut: 
Desfăşurarea cursurilor de instruire în domeniul medierii și 

arbitrajului a judecătorilor, procurorilor, avocaţilor, 

avocaţilor publici, notarilor, executorilor judecătorești, 

parajuriștilor, personalului oficiilor teritoriale centrale de 

asistență juridică garantată de stat, mediatorilor, arbitrilor şi 

funcţionarilor publici responsabili de reprezentarea propriei 

instituţii în instanţa de judecată şi de soluţionarea cererilor, 

petiţiilor cetăţenilor 

 

coloana „Instituţii responsabile” se expune în redacţie nouă, cu următorul conţinut: 
Ministerul Justiţiei, 

Consiliul Superior al Magistraturii, 

Consiliul Superior al Procurorilor, 

Consiliul de Mediere, 

Camera de Comerţ şi Industrie, 

Uniunea Avocaţilor, 

Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, 

Organul de autoadministrare a notarilor, 

Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de 

Stat, 

Institutul Naţional al Justiţiei, 

Academia de Administrare Publică, 

Cancelaria de Stat 

 

la domeniul specific de intervenţie „5.1.2. Elaborarea principiilor directoare privind utilizarea mecanismelor alternative de soluţionare a 

disputelor (penale, civile, comerciale) şi dezvoltarea instituţiilor de mediere şi arbitraj în calitate de mijloace alternative de soluţionare a litigiilor”, la 

poziţia cu numărul de ordine 6, 

coloana „Denumirea acţiunii” se expune în redacţie nouă, cu următorul conţinut: 
Elaborarea ghidurilor de bune practici (recomandări 

metodice) în domeniile medierii și arbitrajului 

 

coloana „Indicatori de rezultat” se expune în redacţie nouă, cu următorul conţinut: 
1. Ghid de bune practici (recomandări metodice) în 



domeniul medierii, elaborat și publicat 

2. Ghid de bune practici (recomandări metodice) în 

domeniul arbitrajului elaborat și publicat 

 

la coloana „Instituţii responsabile”, textul se completează în faţă cu cuvintele „Ministerul Justiţiei,”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „5.1.3. Promovarea beneficiilor mecanismelor alternative de soluţionare a disputelor în mediul de afaceri, în 

comunitatea juridică, în mediul academic şi în sistemul judecătoresc; derularea unor campanii de informare şi diseminare a informaţiilor privind aceste 

mecanisme”, la poziţia cu numărul de ordine 1: 

la coloana „Indicatori de rezultat”, la indicatorul nr. 2,textul se completează în final cu cuvintele „și difuzate”; 

la coloana „Instituţii responsabile”, textul se completează în faţă cu cuvintele „Ministerul Justiţiei,”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „5.1.3. Promovarea beneficiilor mecanismelor alternative de soluţionare a disputelor în mediul de afaceri, în 

comunitatea juridică, în mediul academic şi în sistemul judecătoresc; derularea unor campanii de informare şi diseminare a informaţiilor privind aceste 

mecanisme”, la poziţia cu numărul de ordine 2, coloana „Indicatori de rezultat” va avea următorul conţinut: 
1. Materiale promoţionale elaborate 

2. Materiale promoţionale difuzate  

 

la domeniul specific de intervenţie „5.2.1. Crearea cadrului normativ necesar pentru organizarea şi funcţionarea eficientă a administratorilor 

procedurii de insolvabilitate”, la poziţia cu numărul de ordine 3: 

coloana „Indicatori de rezultat” va avea următorul conţinut: 
1. Proiect de act normativ privind admiterea în 

profesie, elaborat şi remis spre examinare 

Guvernului 

2. Proiect de act normativ privind supravegherea 

activității de administrator autorizat, elaborat şi 

remis spre examinare Guvernului 

 

la coloana „Instituţii responsabile”, textul se completeazăîn final cu cuvintele „, Uniunea administratorilor autorizaţi”; 

 

la poziţia domeniului specific de intervenţie „5.2.2. Consolidarea statutului administratorilor insolvabilității în vederea asigurării stabilităţii 

profesiei, creşterea integrităţii şi a profesionalismului acestora”, la coloana „Termen-limită”, sintagma „Anul 2014” se substituie cu sintagma „Anul 

2016”; 

 



la domeniul specific de intervenţie „5.2.2. Consolidarea statutului administratorilor insolvabilității în vederea asigurării stabilităţii profesiei, 

creşterea integrităţii şi a profesionalismului acestora”, la poziţia cu numărul de ordine 2: 

la coloana „Termenul-limită de implementare” se stabilesc următoarele termene de implementare: 

 
Termenul-limită de implementare 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III   IV 

                     

 

la coloana „Instituţii responsabile”, textul se completează în faţă cu cuvintele „Uniunea administratorilor autorizaţi, Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Economiei,”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „5.2.2. Consolidarea statutului administratorilor insolvabilității în vederea asigurării stabilităţii profesiei, 

creşterea integrităţii şi a profesionalismului acestora”, la poziţia cu numărul de ordine 3: 

la coloana „Denumirea acţiunii”, după cuvîntul „manualului” se completează cu cuvintele „(ghid de bune practici)”; 

coloana „Indicatori de rezultat” va avea următorul conţinut: 
1. Grup de lucru creat 

2. Manual (ghid) elaborat şi distribuit 

 

la coloana „Instituţii responsabile”, textul se completează în faţă cu cuvintele „Uniunea administratorilor autorizaţi, Consiliul Superior al 

Magistraturii,”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „5.3.1. Modernizarea sistemului de evidenţă electronică a agenţilor economici”, la poziţia cu numărul de 

ordine 2: 

la coloana „Termenul-limită de implementare” se stabilesc următoarele termene de implementare: 

 
Termenul-limită de implementare 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III   IV 

                     

 



la coloana „Indicatori de rezultat”, indicatorul actual devine indicatorul nr. 1, iar la final, textul se completează cu un indicator nou „2. Sistemul 

de evidenţă electronică a agenţilor economici testat și funcțional”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „5.3.2. Crearea unui registru electronic unic de evidență a agenţilor economici şi organizaţiilor 

necomerciale”, la poziţia cu numărul de ordine 2, în coloana „Indicatori de rezultat”, indicatorul unic devine indicatorul nr. 1, iarîn final, textul se 

completează cu un indicator nou „2. Registrul unic testat și funcțional”; 

 

6. În „PILONUL VI. Respectarea drepturilor omului în sectorul justiţiei”: 

 

la domeniul specific de intervenţie „6.1.1. Revizuirea componenţei şi a criteriilor de selectare a judecătorilor Curții Constituţionale”, la poziţia 

cu numărul de ordine 2, coloana „Indicatori de rezultat” va avea următorul conţinut: 
1. Proiect de lege elaborat 

2. Proiect de lege remis spre examinare Guvernului 

 

la domeniul specific de intervenţie „6.1.1. Revizuirea componenţei şi a criteriilor de selectare a judecătorilor Curții Constituţionale”, la poziţia 

cu numărul de ordine 3, coloana „Indicatori de rezultat” va avea următorul conţinut: 
1. Proiecte de lege elaborate 

2. Proiecte de lege remise spre examinare Guvernului 

 

la domeniul specific de intervenţie „6.1.2. Revizuirea procedurilor de examinare a sesizărilor înaintate Curții Constituționale”, la poziţia cu 

numărul de ordine 2, coloana „Indicatori de rezultat” va avea următorul conţinut: 
1. Proiecte de lege elaborate 

2. Proiecte de lege remise spre examinare Guvernului 

 

la domeniul specific de intervenţie „6.1.3. Revizuirea spectrului de subiecţi cu drept de sesizare a Curţii Constituţionale”, la poziţia cu numărul 

de ordine 2, coloana „Indicatori de rezultat” va avea următorul conţinut: 
1. Proiecte de lege elaborate 

2. Proiecte de lege remise spre examinare Guvernului 

 

la poziţia domeniului specific de intervenţie „6.1.4. Consolidarea capacităţilor profesionale ale colaboratorilor Curţii Constituţionale, care să 

asigure o calitate înaltă a verificării actelor legislative”, la coloana „Instituţii responsabile”, cuvintele „Institutul Naţional al Justiţiei,” se exclud; 

 



la domeniul specific de intervenţie „6.1.4. Consolidarea capacităţilor profesionale ale colaboratorilor Curţii Constituţionale, care să asigure o 

calitate înaltă a verificării actelor legislative”, la poziţia cu numărul de ordine 2, la coloana „Indicatori de rezultat”, indicatorul unic devine indicatorul 

nr. 2, iar textul se completează cu un indicator nou „1. Necesități de formare identificate”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „6.2.2. Evaluarea necesităţilor reale de finanţare corespunzătoare a instituţiei avocatul parlamentar”, la 

poziţia cu numărul de ordine 2: 

la coloana „Denumirea acţiunii”, după cuvîntul „Elaborarea” se completează cu cuvintele „și implementarea”, iar cuvintele „Centrului pentru 

Drepturile Omului” se substituie cu cuvintele „Oficiului Avocatului Poporului”; 

la coloana „Indicatori de rezultat”, indicatorul actual devine indicatorul nr. 3, iar textul se completează cu doi indicatori noi 1. şi 2: 

„1. Analiză funcțională efectuată 

2. Criterii de evaluare a performanței elaborate și implementate”; 

 

la coloana „Instituţii responsabile”, cuvintele „Centrul pentru Drepturile Omului” se substituie prin cuvintele „Oficiul Avocatului Poporului”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „6.2.4. Consolidarea capacităţilor avocatului parlamentar de protecţie şi promovare a drepturilor copilului”, 

poziţia cu numărul de ordine 1 se expune în redacţie nouă, cu următorul conţinut: 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea acţiunii 

Termenul-limită de implementare 
Indicatori de 

rezultat 

Instituţii 

responsabile 

Suma 

(mii 

lei) 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III  IV 

1
 Efectuarea unui studiu 

privind funcționalitatea 

instituției avocatului 

poporului pentru 

drepturile copilului, 

inclusiv oportunitatea 

creării instituției 

avocatului poporului 

pentru drepturile 

copilului ca instituție 

separată 

                     Studiu efectuat şi 

recomandări 

formulate 

Oficiul 

Avocatului 

Poporului 

 

 

la poziţia domeniului specific de intervenţie „6.3.1. Asigurarea specializării actorilor din sistemul justiţiei în lucrul cu copiii”, la coloana 

„Indicatori ai nivelului de implementare”, indicatorul nr. 3 se exclude; 

 



la domeniul specific de intervenţie „6.3.1. Asigurarea specializării actorilor din sistemul justiţiei în lucrul cu copiii”, la poziţia cu numărul de 

ordine 3: 

la coloana „Denumirea acţiunii”, cuvintele „Organizarea cursurilor de instruire” se substituie cu cuvintele „Instruirea”; 

la coloana „Indicatori de rezultat”, la indicatorul nr. 1, cuvintele „desfăşurate” se substituie cu cuvintele „organizate și desfăşurate la nivelul 

fiecărei instituții responsabile”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „6.3.1. Asigurarea specializării actorilor din sistemul justiţiei în lucrul cu copiii”, la poziţia cu numărul de 

ordine 5, coloana „Indicatori de rezultat” va avea următorul conţinut: 
1. Listă întocmită  

2. Listă actualizată periodic 

 

la domeniul specific de intervenţie „6.3.1. Asigurarea specializării actorilor din sistemul justiţiei în lucrul cu copiii”, la poziţia cu numărul de 

ordine 6, coloana „Indicatori de rezultat” va avea următorul conţinut: 
1. Ghiduri elaborate 

2. Ghiduri distribuite 

 

la poziţia domeniului specific de intervenţie „6.3.2. Consolidarea instrumentelor de protecţie a copiilor victime sau martori ai infracţiunilor în 

cadrul proceselor penale”, la coloana „Indicatori ai nivelului de implementare”, textul se completează cu un nou indicator „5. Spaţiile destinate audierii 

copiilor alocate şi amenajate”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „6.3.2. Consolidarea instrumentelor de protecţie a copiilor victime sau martori ai infracţiunilor în cadrul 

proceselor penale”, la poziţia cu numărul de ordine 1, la coloana „Indicatori de rezultat”, indicatorul actual devine indicatorul nr. 2, iar textul se 

completează cu un indicator nou „1. Grup de lucru creat”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „6.3.2. Consolidarea instrumentelor de protecţie a copiilor victime sau martori ai infracţiunilor în cadrul 

proceselor penale”, la poziţia cu numărul de ordine 2,  

la coloana „Denumirea acţiunii”, cuvintele „în incinta instanţelor de judecată, a procuraturilor și a comisariatelor de poliţie a” se exclude, iar la 

final, textul se completează cu cuvintele „în contact cu sistemul de justiție penală”; 

coloana „Indicatori de rezultat” va avea următorul conţinut: 
1. Grup de lucru creat 

2. Harta optimizată a spațiilor identificată 

3. Numărul de spaţii amenajate 

4. Regulamentul cu privire la utilizarea spaţiilor 

elaborat 

 



la domeniul specific de intervenţie „6.3.3. Consolidarea sistemului de probaţiune juvenilă”, poziţia cu numărul de ordine 2 se expune în redacţie 

nouă, cu următorul conţinut: 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea acţiunii 

Termenul-limită de implementare 
Indicatori de 

rezultat 

Instituţii 

responsabile 

Suma 

(mii 

lei) 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III  IV 

2
 Elaborarea și 

implementarea 

programelor de 

probaţiune pentru copii 

                     1. Programe 

elaborate 

2. Programe 

aprobate și 

implementate 

3. Numărul 

copiilor implicați 

în programele de 

probațiune 

Ministerul 

Justiţiei 
 

 

la domeniul specific de intervenţie „6.3.3. Consolidarea sistemului de probaţiune juvenilă”, la poziţia cu numărul de ordine 3, la coloana 

„Indicatori de rezultat”, indicatorul unic devine indicatorul nr. 2, iar textul se completează cu un indicator nou „1. Ponderea consilierilor de probațiune 

cu studii în domeniul psihologiei și asistenței sociale în raport cu numărul total al consilierilor de probațiune”; 

 

domeniul specific de intervenţie „6.3.3. Consolidarea sistemului de probaţiune juvenilă” se completează cu o poziţie nouă cu nr. 7, cu următorul 

conţinut: 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea acţiunii 

Termenul-limită de implementare 
Indicatori de 

rezultat 

Instituţii 

responsabile 

Suma 

(mii 

lei) 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III  IV 

7
 Amenajarea, în incinta 

birourilor de 

probațiune, a spațiilor 

destinate întrevederilor 

cu minorii subiecți ai 

probațiunii 

                     1. Necesități 

evaluate 

2. Numărul de 

spații amenajate 

Ministerul 

Justiţiei 
 

 

la poziţia domeniului specific de intervenţie „6.3.4. Asigurarea respectării drepturilor copiilor aflaţi în detenţie”: 

la coloana „Indicatori ai nivelului de implementare”, la indicatorul nr. 3, cuvîntul „duratei” se exclude; 

la coloana „Instituţii responsabile”, cuvintele „, Ministerul Finanţelor” se exclud; 



 

la domeniul specific de intervenţie „6.3.4. Asigurarea respectării drepturilor copiilor aflaţi în detenţie”, la poziţia cu numărul de ordine 6: 

coloana „Indicatori de rezultat” va avea următorul conţinut: 
1. Programe de învățământ general elaborate şi 

implementate 

2. Programe de învățământ vocațional elaborate şi 

implementate 

3. Numărul copiilor implicați în fiecare program 

la coloana „Instituţii responsabile”, din textul se exclud cuvintele „, Ministerul Educaţiei”, iar înainte de sintagma „Ministerul Justiţiei” se 

introduce sintagma „Ministerul Educaţiei, ”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „6.3.5. Consolidarea sistemului de colectare şi analiză a datelor privind copiii care intră în contact cu 

sistemul de justiţie”, la poziţia cu numărul de ordine 2: 

coloana „Indicatori de rezultat” va avea următorul conţinut: 
1. Date colectate și prelucrate 

2. Date publicate anual şi accesibile publicului  

 

la coloana „Instituţii responsabile”, cuvintele „Centrul pentru Drepturile Omului, Ministerul Afacerilor Interne” se substituie cu cuvintele 

„Ministerul Afacerilor Interne, Oficiul Avocatului Poporului”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „6.3.5. Consolidarea sistemului de colectare şi analiză a datelor privind copiii care intră în contact cu 

sistemul de justiţie”, la poziţia cu numărul de ordine 3, coloana „Instituţii responsabile” va avea următorul conţinut: 
Academia „Ştefan cel Mare”, Institutul Naţional al 

Justiţiei, Academia de Administrare Publică, Procuratura 

Generală, Ministerul Justiţiei, Biroul Naţional de 

Statistică, Consiliul Superior al Magistraturii 

 

la domeniul specific de intervenţie „6.4.2. Dezvoltarea bazei tehnico-materiale şi a infrastructurii  în toate locurile privative de libertate conform 

cu standardele europene”, la poziţia cu numărul de ordine 3: 

la coloana „Denumirea acţiunii”, textul se completează în final cu cuvintele „și dotarea acestora”; 

la coloana „Indicatori de rezultat”, la indicatorul nr. 2, textul se completează în final cu cuvintele „și dotate”; 

 

la poziţia domeniului specific de intervenţie „6.4.3. Consolidarea capacităţilor instituţiilor responsabile de privarea de libertate (poliţia, sistemul 

penitenciar, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, instituţiile psihiatrice, internatele psihoneurologice şi azilurile) privind 



prevenirea şi combaterea torturii şi a relelor tratamente”, cuvintele „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu 

cuvintele „Centrul Naţional Anticorupţie”, iar la coloana „Termen-limită”, sintagma „Anul 2014” se substituie cu sintagma „Anul 2016”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „6.4.3. Consolidarea capacităţilor instituţiilor responsabile de privarea de libertate (poliţia, sistemul 

penitenciar, Centrul Naţional Anticorupţie, instituţiile psihiatrice, internatele psihoneurologice şi azilurile) privind prevenirea şi combaterea torturii şi a 

relelor tratamente”, la poziţia cu numărul de ordine 4, coloana „Indicatori de rezultat” va avea următorul conţinut: 
1. Proiect de modificare a cadrului normativ elaborat 

2. Proiect remis spre examinare Guvernului 

 

la domeniul specific de intervenţie „6.4.3. Consolidarea capacităţilor instituţiilor responsabile de privarea de libertate (poliţia, sistemul 

penitenciar, Centrul Naţional Anticorupţie, instituţiile psihiatrice, internatele psihoneurologice şi azilurile) privind prevenirea şi combaterea torturii şi a 

relelor tratamente”, la poziţia cu numărul de ordine 5: 

la coloana „Termenul-limită de implementare” se stabilesc următoarele termene de implementare: 

 
Termenul-limită de implementare 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III   IV 

                     

 

la coloana „Instituţii responsabile”, textul se completează în final cu cuvintele „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Serviciul 

Vamal, Oficiul Avocatului Poporului”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „6.4.3. Consolidarea capacităţilor instituţiilor responsabile de privarea de libertate (poliţia, sistemul 

penitenciar, Centrul Naţional Anticorupţie, instituţiile psihiatrice, internatele psihoneurologice şi azilurile) privind prevenirea şi combaterea torturii şi a 

relelor tratamente”, la poziţia cu numărul de ordine 6: 

la coloana „Termenul-limită de implementare” se stabilesc următoarele termene de implementare: 

 
Termenul-limită de implementare 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III   IV 



                     

 

la coloana „Instituţii responsabile”, textul se completează în final cu cuvintele „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Serviciul 

Vamal”; 

 

la poziţia domeniului specific de intervenţie „6.4.4. Crearea unui sistem standardizat şi protejat împotriva manipulărilor de evidenţă a cazurilor 

de reţinere, arest şi detenţie”, la coloana „Termen-limită”, sintagma „Anul 2014” se substituie cu sintagma „Anul 2016”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „6.4.4. Crearea unui sistem standardizat şi protejat împotriva manipulărilor de evidenţă a cazurilor de 

reţinere, arest şi detenţie”, la poziţia cu numărul de ordine 2: 

la coloana „Termenul-limită de implementare” se stabilesc următoarele termene de implementare: 

 
Termenul-limită de implementare 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III   IV 

                     

 

la coloana „Instituţii responsabile”, textul se completează în final cu cuvintele „, Serviciul Vamal”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „6.4.4. Crearea unui sistem standardizat şi protejat împotriva manipulărilor de evidenţă a cazurilor de 

reţinere, arest şi detenţie”, la poziţia cu numărul de ordine 3, la coloana „Indicatori de rezultat”, la indicatorul nr. 1, textul se completează în final cu 

cuvintele „și implementat”; 

 

la poziţia domeniului specific de intervenţie „6.4.5. Combaterea eficientă a faptelor de tortură şi rele tratamente”, la coloana „Termen-limită”, 

sintagma „Anul 2014” se substituie cu sintagma „Anul 2016”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „6.4.5. Combaterea eficientă a faptelor de tortură şi rele tratamente”, la poziţia cu numărul de ordine 1: 

la coloana „Denumirea acţiunii”, cuvintele „, prin transferul lor în subordinea Ministerului Sănătăţii,” se exclude; 

indicatorul unic devine indicatorul nr. 1, iar în final, textul se completează cu un indicator nou „2. Proiect de modificare remis Guvernului”; 

 



la domeniul specific de intervenţie „6.4.5. Combaterea eficientă a faptelor de tortură şi rele tratamente”, poziţia cu numărul de ordine 3 se 

expune în redacţie nouă, cu următorul conţinut: 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea acţiunii 

Termenul-limită de implementare 
Indicatori de 

rezultat 

Instituţii 

responsabile 

Suma 

(mii 

lei) 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III  IV 

3
 Dotarea Centrului de 

medicină legalăși a 

lucrătorilor medicali 

din centrele de detenție 

cu echipamentul 

necesar pentru 

documentarea 

medicală şi efectuarea 

expertizelor medico-

legale corespunzătoare 

în toate cazurile în care 

s-au sesizat, s-au 

pretins ori s-au 

presupus fapte de 

tortură 

                     1. Echipament 

procurat  

2. Numărul 

examinărilor 

medicale 

3. Numărul de 

expertize medico-

legale 

4. Numărul de 

personal dotat 

Ministerul 

Sănătăţii, 

Ministerul 

Justiţiei,Ministeru

l Afacerilor 

Interne 

 

 

domeniul specific de intervenţie „6.4.5. Combaterea eficientă a faptelor de tortură şi rele tratamente” se completează la sfîrşit cu o poziţie nouă 

cu nr. 5, cu următorul conţinut: 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea acţiunii 

Termenul-limită de implementare 
Indicatori de 

rezultat 

Instituţii 

responsabile 

Suma 

(mii 

lei) 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III  IV 

5 Instruirea personalului 

medical din locurile de 

detenție cu privire la 

examinarea eficientă a 

cazurilor de tortură și 

rele tratamente 

                     1. Curricula 

elaborată 

2. Numărul de 

cursuri 

desfășurate 

3. Numărul de 

personal instruit 

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Ministerul 

Sănătăţii 

 

 

la poziţia domeniului specific de intervenţie „6.4.6. Crearea unor mecanisme eficiente de reabilitare a victimelor torturii şi relelor tratamente”: 



la coloana „Indicatori ai nivelului de implementare”, la indicatorul nr. 2, textul se completează în final cu cuvintele „victimelor”; 

la coloana „Instituţii responsabile”, din textse exclud cuvintele „Ministerul Justiţiei, ”, iar înainte de cuvintele „Ministerul Finanţelor” se 

completează cu cuvintele „Ministerul Justiţiei, ”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „6.4.6. Crearea unor mecanisme eficiente de reabilitare a victimelor torturii şi relelor tratamente”, la poziţia 

cu numărul de ordine 1: 

coloana „Indicatori de rezultat” va avea următorul conţinut: 
1. Proiect de act normativ elaborate 

2. Proiect de act normativ remis spre examinare 

Guvernului 

 

la coloana „Instituţii responsabile”, textul se completează la sfîrşit cu sintagma „Ministerul Sănătăţii, Ministerul Finanţelor”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „6.4.6. Crearea unor mecanisme eficiente de reabilitare a victimelor torturii şi relelor tratamente”, la poziţia 

cu numărul de ordine 2, 

coloana „Indicatori de rezultat” va avea următorul conţinut: 
1. Servicii create conform standardelor 

2. Fond pentru reabilitarea victimelor creat şi 

resursele necesare alocate victimelor 

3. Numărul persoanelor care au beneficiat de servicii 

de reabilitare 

 

la coloana „Instituţii responsabile”, textul se completează în final cu cuvintele „Ministerul Sănătăţii, Ministerul Finanţelor”; 

 

la poziţia domeniului specific de intervenţie „6.5.1. Introducerea unui concept modern de probaţiune care să contribuie la siguranţa comunităţii 

prin reabilitarea efectivă în societate a delincvenţilor”, la coloana „Termen-limită”, sintagma „Anul 2015” se substituie cu sintagma „Anul 2016”; 

 

domeniul specific de intervenţie „6.5.1. Introducerea unui concept modern de probaţiune care să contribuie la siguranţa comunităţii prin 

reabilitarea efectivă în societate a delincvenţilor” se completează în final cu o două poziţii noi cu nr. 5 şi 6, cu următorul conţinut: 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea acţiunii 

Termenul-limită de implementare 
Indicatori de 

rezultat 

Instituţii 

responsabile 

Suma 

(mii 

lei) 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III  IV 

5 Elaborarea ghidului 

formatorului 
                     1. Ghid elaborat 

2. Ghid 

Ministerul 

Justiţiei 
 



sistemului de 

probațiune 

distribuit 

6 Crearea Centrelor de 

reabilitare și 

reintegrare socială a 

subiecților de 

probațiune 

                     1. Necesități 

evaluate 

2. Centre de 

reabilitare și 

reintegrare create 

3. Numărul 

subiecților de 

probațiune 

reintegrați 

Ministerul 

Justiţiei 
 

 

la domeniul specific de intervenţie „6.5.3. Asigurarea continuităţii procesului de probaţiune individualizat, începînd cu etapa presentenţială şi 

terminînd cu serviciile de asistenţă postdetenţie”, la poziţia cu numărul de ordine 5: 

la coloana „Denumirea acţiunii”, după cuvintele „Elaborarea” se completează cu cuvintele „și implementarea”; 

coloana „Indicatori de rezultat” va avea următorul conţinut: 
1. Programe elaborate și implementate 

2. Numărul de beneficiari implicați în programe 

individualizate 

 

la domeniul specific de intervenţie „6.5.3. Asigurarea continuităţii procesului de probaţiune individualizat, începînd cu etapa presentenţială şi 

terminînd cu serviciile de asistenţă postdetenţie”, la poziţia cu numărul de ordine 6, la coloana „Instituţii responsabile”, textul se completează în final 

cu cuvintele „, Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală, Consiliul Superior al Procurorilor, Consiliul Superior al Magistraturii”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „6.5.3. Asigurarea continuităţii procesului de probaţiune individualizat, începînd cu etapa presentenţială şi 

terminînd cu serviciile de asistenţă postdetenţie”, la poziţia cu numărul de ordine 8, la coloana „Instituţii responsabile”, se exclud cuvintele „Ministerul 

Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, ”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „6.5.3. Asigurarea continuităţii procesului de probaţiune individualizat, începînd cu etapa presentenţială şi 

terminînd cu serviciile de asistenţă postdetenţie”, la poziţia cu numărul de ordine 10, la coloana „Indicatori de rezultat”, textul se completează cu un 

indicator nou „3. Raport de evaluare a proiectului pilot elaborat”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „6.5.4. Consolidarea parteneriatelor dintre serviciul de probaţiune şi alte organizaţii publice sau private, 

membri ai societăţii civile, familii şi comunităţi în vederea promovării reabilitării şi a incluziunii sociale a foștilor deținuți”, la poziţia cu numărul de 

ordine 2: 

la coloana „Denumirea acţiunii”, se exclud cuvintele „(broşuri, postere)”, 



coloana „Indicatori de rezultat” va avea următorul conţinut: 
1. Numărul de materiale informaţionale elaborate 

2. Numărul de materiale informaţionale 

difuzate/distribuite 

 

la domeniul specific de intervenţie „6.5.4. Consolidarea partene-riatelor dintre serviciul de probaţiune şi alte organizaţii publice sau private, 

membri ai societăţii civile, familii şi comunităţi în vederea promovării reabilitării şi a incluziunii sociale a foștilor deținuți”, la poziţia cu numărul de 

ordine 3, la coloana „Indicatori de rezultat”, textul se completează cu un indicator nou „2. Numărul de apariții în mass-media”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „6.5.6. Revizuirea politicii de angajare şi a sistemului de recrutare a personalului instituţiilor penitenciare; 

demilitarizarea completă a sistemului penitenciar”, la poziţia cu numărul de ordine 2, coloana „Indicatori de rezultat” va avea următorul conţinut: 
1. Proiecte de modificare a cadrului normativ, 

elaborate 

2. Proiecte de modificare a cadrului normativ remise 

spre examinare Guvernului 

 

la domeniul specific de intervenţie „6.5.8. Dezvoltarea şi implementarea politicilor de reabilitare şi incluziune socială a foștilor deținuți, 

inclusiv prin planificarea individuală a executării pedepsei, participarea deţinuţilor la programe cognitiv-comportamentale şi crearea unui regim 

progresiv de detenţie”, la poziţia cu numărul de ordine 1, la coloana „Denumirea acţiunii”, textul se completează cu cuvintele „, programele cognitiv-

comportamentale și regimul progresiv de detenție”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „6.5.8. Dezvoltarea şi implementarea politicilor de reabilitare şi incluziune socială a foștilor deținuți, 

inclusiv prin planificarea individuală a executării pedepsei, participarea deţinuţilor la programe cognitiv-comportamentale şi crearea unui regim 

progresiv de detenţie”, la poziţia cu numărul de ordine 2, coloana „Indicatori de rezultat” va avea următorul conţinut: 
1. Proiecte de acte normative elaborate 

2. Proiecte de acte normative remise spre examinare 

 

la domeniul specific de intervenţie „6.5.8. Dezvoltarea şi implementarea politicilor de reabilitare şi incluziune socială a foștilor deținuți, 

inclusiv prin planificarea individuală a executării pedepsei, participarea deţinuţilor la programe cognitiv-comportamentale şi crearea unui regim 

progresiv de detenţie”, la poziţia cu numărul de ordine 3, la coloana „Indicatori de rezultat”, textul se completează cu un indicator nou „2. Numărul de 

deținuți participanți în programe”; 

 

7. În „PILONUL VII. Sector al justiţiei bine coordonat, bine administrat şi responsabil”, 

 



la poziţia domeniului specific de intervenţie „7.1.1. Consolidarea rolului Consiliului naţional pentru reforma organelor de ocrotire a normelor 

de drept în vederea asigurării dialogului eficient dintre actorii din sectorul justiţiei”, în coloana „Indicatori ai nivelului de implementare”, la indicatorul 

nr. 1, după cuvintele „Numărul de şedinţe” se completează cu cuvintele „și numărul de decizii adoptate”, iar la indicatorul nr. 2, după cuvintele 

„Numărul de documente supuse dezbaterii” se completează cu cuvintele „și numărul de chestiuni examinate”; 

 

la poziţia domeniului specific de intervenţie „7.1.3. Consolidarea capacităţii Ministerului Justiţiei de a interacţiona cu actorii din sectorul 

justiţiei, inclusiv prin reorganizarea structurii responsabile de planificarea strategică şi de monitorizare din cadrul Ministerului Justiţiei”, la coloana 

„Termen-limită”, sintagma „Anul 2014” se substituie cu sintagma „Anul 2016”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „7.1.3. Consolidarea capacităţii Ministerului Justiţiei de a interacţiona cu actorii din sectorul justiţiei, 

inclusiv prin reorganizarea structurii responsabile de planificarea strategică şi de monitorizare din cadrul Ministerului Justiţiei”, la poziţia cu numărul 

de ordine 6: 

la coloana „Termenul-limită de implementare” se stabilesc următoarele termene de implementare: 

 
Termenul-limită de implementare 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III   IV 

                     

 

la coloana „Indicatori de rezultat”, la indicatorul nr. 1, textul se completează cu cuvîntul „anual”, iar la indicatorul nr. 2, textul se completează 

cu cuvîntul „anual”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „7.1.5. Crearea condiţiilor pentru colaborarea continuă între reprezentanţii unităţilor responsabile de 

planificarea strategică şi de monitorizare din cadrul instituţiilor din sectorul justiţiei”, la poziţia cu numărul de ordine 2, la coloana „Indicatori de 

rezultat”, indicatorul unic devine indicatorul nr. 1, iarîn final, textul se completează cu un indicator nou „2. Numărul de chestiuni examinate”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „7.2.2. Îmbunătăţirea procesului de creaţie legislativă în vederea asigurării stabilităţii, previzibilităţii şi 

clarităţii actelor legislative”, la poziţia cu numărul de ordine 3, la coloana „Indicatori de rezultat”, indicatorul unic devine indicatorul nr. 2, iar textul se 

completează cu un indicator nou „1. Raport de evaluare a situației actuale efectuat și recomandări formulate”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „7.2.2. Îmbunătăţirea procesului de creaţie legislativă în vederea asigurării stabilităţii, previzibilităţii şi 

clarităţii actelor legislative”, la poziţia cu numărul de ordine 4, la coloana „Indicatori de rezultat”, la indicatorul nr. 2, cuvintele „şi aprobat” se exclude; 



 

la domeniul specific de intervenţie „7.2.3. Sporirea accesului publicului la actele normative (baza de date)”, la poziţia cu numărul de ordine 2, 

coloana „Indicatori de rezultat” va avea următorul conţinut: 
1. Concept pentru dezvoltarea bazei de date a actelor 

normative și/sau caiet de sarcini elaborat 

2. Baza de date actualizată 

3. Motor de căutare funcţional 

 

la domeniul specific de intervenţie „7.2.3. Sporirea accesului publicului la actele normative (baza de date)”, la poziţia cu numărul de ordine 3, 

la coloana „Indicatori de rezultat”, actualii indicatori cu nr. 1 şi 2, devin indicatori cu nr. 2 şi respectiv 3, iar textul se completează cu un indicator nou 

„1. Proiect de modificare a cadrului normativ elaborat”; 

 

la domeniul specific de intervenţie „7.2.4. Îmbunătăţirea procesului de armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene”, la 

poziţia cu numărul de ordine 2, coloana „Indicatori de rezultat” va avea următorul conţinut: 
1. Proiecte de acte normative elaborate 

2. Proiecte de acte normative remise spre examinare 

Guvernului  

 

la domeniul specific de intervenţie „7.3.1. Stabilirea şi menţinerea unui mecanism de cooperare cu donatorii externi în sectorul justiţiei în 

vederea implementării Strategiei”, la poziţia cu numărul de ordine 2, la în coloana „Indicatori de rezultat”, indicatorul actual devine indicatorul nr. 1 și 

se completează textul cu un indicator nou „2. Instrument on-line pentru lista de priorități creat”. 
 


