
 

 

 

 

 
 

MINISTERUL JUSTIŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

 

 

ORDIN 

 

mun. Chișinău 

 

 

31 ianuarie 2019                                                                          nr.35     

 

 

Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al 

Ministerului Justiției pentru anul 2019 

 

În scopul asigurării unei planificări eficiente a activității Ministerului Justiției, în temeiul pct.7 subpct. 18) 

al Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 698 din 30 august 2017, 

 

 

O R D O N: 

 

1. Se aprobă Planul de acțiuni al Ministerului Justiției pentru anul 2019, conform anexei. 

 

2. Conducătorii subdiviziunilor și autorităților administrative din subordine vor asigura prezentarea, 

în adresa Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor, a informației privind gradul de 

implementare al Planului pînă la data de 10 ianuarie 2020. 

 

3. Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor va elabora raportul privind gradul de 

implementare al Planului pînă la data de 31 ianuarie 2020. 

 

4. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Direcției analiză, monitorizare și 

evaluare a politicilor. 

 

 

 

Ministru      Victoria IFTODI 

 



Anexă la Ordinul ministrului justiției nr.35 din 31 ianuarie 2019 

 

Planul de acțiuni al Ministerului Justiției pentru anul 2019 

 

Nr. 

d/o 

Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de 

realizare 

Indicatori Documente de referință 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Obiectivul strategic I:  Asigurarea continuității reformelor în sectorul justiției și perfecționarea cadrului normativ 

Obiectivul specific 1.1. Consolidarea capacităților sistemului judecătoresc 

1.   Elaborarea unui nou 

document de politici în 

sectorul justiției 

 DAMEP 

DEAN 

Trimestrul 

I-II 

Document elaborat și remis 

Guvernului spre aprobare 

Prioritățile ministerului pentru 

anul curent 

2.  Implementarea Planului de 

construcţie/renovare a 

clădirilor instanţelor 

judecătoreşti reorganizate 

potrivit Legii nr. 76 din 21 

aprilie 2016 cu privire la 

reorganizarea instanţelor 

judecătoreşti 

 AAIJ Pe 

parcursul 

anului  

1. Măsuri implementate 

potrivit etapelor stabilite în 

Planul de construcţie / renovare 

a clădirilor instanţelor 

judecătoreşti reorganizate 

2. Raport elaborat și prezentat 

Guvernului (pînă la 1 martie 

2019) 

3. Note informative trimestriale 

privind progresele înregistrate 

prezentate conducerii 

Planul naţional de acţiuni 

pentru implementarea 

Acordului de Asociere 

Republica Moldova–Uniunea 

Europeană în perioada 2017–

2019 

(HG nr.1472 din  30.12.2016) 

3.  Elaborarea proiectului 

Hotărîrii Guvernului privind 

aprobarea metodologiei de 

cuantificare a cheltuielilor 

suportate de instanța de 

judecată 

 DEAN Trimestrul 

II-III 

Proiect elaborat și remis 

Guvernului spre aprobare 

Art. 98 alin.(4) din Codul de 

procedură civilă 

 



Nr. 

d/o 

Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de 

realizare 

Indicatori Documente de referință 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Obiectivul specific 1.2. Consolidarea independenței sistemului judecătoresc 

4.  Promovarea  proiectului de 

modificare a Constituției 

Republicii Moldova în partea 

ce se referă la sistemul 

judecătoresc 

 DEAN Trimestrul 

III-IV 

Proiect remis repetat 

Guvernului spre aprobare 

Prioritățile ministerului pentru 

anul curent 

Obiectivul specific 1.3. Asigurarea unei justiții accesibile și transparente 

5.   Asigurarea accesului la 

justiție prin implementarea 

dosarului electronic 

1. Revizuirea cadrului 

normativ relevant 

(Codul de procedură 

penală, Codul 

contravenţional, 

Codul de executare) 

DEAN  

 AAIJ 

 

 

Trimestrul 

III-IV 

 

 

 

Proiect elaborat și remis 

Guvernului spre aprobare 

Planul naţional de acțiuni în 

domeniul drepturilor omului 

pentru anii 2018-2022 

(HP nr. 89 din 24.05.2018) 

6.  Extinderea cercului de 

justițiabili care au acces la 

justiție prin intermediul 

aplicației informatice e-Dosar 

judiciar 

 

1. Implementarea 

aplicației informatice 

e-Dosar judiciar în 

toate instanțele de 

judecată 

AAIJ Pe 

parcursul 

anului 

 

 Aplicația informatică e-Dosar 

judiciar implementată la nivel 

național 

Planul naţional de acțiuni în 

domeniul drepturilor omului 

pentru anii 2018–2022 

(HP nr. 89 din 24.05.2018) 

2. Asigurarea 

accesului la dosare al 

tuturor categoriilor de 

participanți la 

procesul de judecată 

prin intermediul  

aplicației informatice 

e-Dosar judiciar 

AAIJ 

 

Pe 

parcursul 

anului  

1. Rata persoanelor care au 

utilizat aplicația informatică e-

Dosar judiciar 

2. Rata actelor depuse prin   

intermediul aplicației 

informatice e-Dosar judiciar 

Planul naţional de acțiuni în 

domeniul drepturilor omului 

pentru anii 2018–2022 

(HP nr. 89 din 24.05.2018) 

7.  Accesibilizarea sediilor 

instanțelor de judecată, a 

1. Asigurarea 

respectării regulilor de 

AAIJ Pe 

parcursul 

Rata sediilor instanțelor  de 

judecată cu acces liber pentru 

Planul naţional de acțiuni în 

domeniul drepturilor omului 



Nr. 

d/o 

Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de 

realizare 

Indicatori Documente de referință 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

informației și  proceselor 

judiciare potrivit necesităților 

persoanelor cu dizabilităţi 

 

accesibilzarea pentru 

persoanele cu 

dizabilități la 

proiectarea/construcția 

și renovarea sediilor 

instanțelor 

 

anului persoanele cu dizabilităţi 

conform criteriilor/ 

standardelor aprobate 

pentru anii 2018–2022 

(HP nr. 89 din 24.05.2018) 

2. Revizuirea cadrului 

normativ relevant în 

vederea 

acomodării/accesibiliz

ării procedurilor 

judiciare potrivit 

necesităților 

persoanelor cu 

dizabilități   

DEAN 

AAIJ 

Trimestrul 

III - IV 

1. Examinarea cadrului 

normativ în vederea 

identificării lacunelr / 

deficiențelor 

2. Cadrul normativ revizuit, 

după caz  

Planul naţional de acțiuni în 

domeniul drepturilor omului 

pentru anii 2018–2022 

(HP nr. 89 din 24.05.2018) 

Obiectivul specific 1.4. Efiecientizarea procedurilor de soluționare pe cale amiabilă a cauzelor aflate pe rolul CtEDO 

8.  Elaborarea proiectului 

Hotărîrii Guvernului pentru 

aprobarea Regulamentului cu 

privire la procedura de 

soluționare pe cale amiabilă 

sau formulare a declarației 

unilaterale în cauzele aflate pe 

rolul CtEDO 

 

 

DEAN 

DAG 

Trimestrul 

I - II 

Proiect elaborat și remis 

Guvernului spre aprobare 

Prioritățile ministerului pentru 

anul curent 

Obiectivul specific 1.5. Îmbunătățirea legislației procesual-penale și execuționale 

9.  Elaborarea proiectului Legii 

pentru modificarea Codului 

1. Analiza 

deficiențelor 

DEAN Trimestrul 

II - III 

1. Propuneri recepționate, 

deficiențe identificate, 

Prioritățile ministerului pentru 

anul curent 



Nr. 

d/o 

Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de 

realizare 

Indicatori Documente de referință 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

de procedură penală (în 

vederea simplificării 

procedurii) 

identificate și a 

propunerilor 

recepționate de la 

autoritățile interesate 

amendamente formulate 

2. Elaborarea 

proiectului de 

modificare a Codului 

de procedură penală 

DEAN Trimestrul 

IV 

2. Mese rotunde organizate 

3. Proiect consultat cu 

autoritățile vizate 

 

10.  Elaborarea proiectului Legii 

pentru modificarea Codului 

de procedură penală 

(recuperarea cheltuielilor 

suportate în cadrul proceselor 

penale) 

1. Analiza proiectului 

de lege prezentat de 

către Procuratura 

Generală 

 

DEAN 

 

 

 

 

Trimestrul

II – III 

 

 

 

Propuneri analizate 

 

 

 

 

Prioritățile ministerului pentru 

anul curent 

2. Definitivarea 

proiectului de lege în 

urma coordonării 

acestuia cu 

Procuratura Generală 

DEAN Trimestrul 

IV 

Proiect elaborat și remis 

Guvernului spre aprobare 

11.  Elaborarea proiectului Legii 

pentru modificarea Codului 

penal (în vederea înlăturării 

deficiențelor identificate în 

aplicarea normelor penale, 

executării Hotărîrilor Curții 

Constituționale) 

 

1. Analiza 

deficiențelor 

identificate și a 

propunerilor 

recepționate de la 

autoritățile interesate  

DEAN Trimestrul 

I - II 

1. Propuneri recepționate, 

deficiențe identificate, 

amendamente formulate 

 

2. Hotărîri ale Curții 

Constituționale examinate, 

amendamente formulate 

Prioritățile ministerului pentru 

anul curent și executarea 

hotărîrilor Curții 

Constituționale 

 

2. Elaborarea 

proiectului de 

modificare a Codului 

DEAN Trimestrul 

III – IV 

Proiect elaborat și remis 

Guvernului spre aprobare 



Nr. 

d/o 

Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de 

realizare 

Indicatori Documente de referință 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

penal 

12.  Elaborarea proiectului Legii 

pentru modificarea Codului 

contravențional (în vederea 

înlăturării deficiențelor 

identificate în aplicarea 

normelor contravenționale, 

executării Hotărîrilor Curții 

Constituționale) 

1. Analiza 

deficiențelor 

identificate și a 

propunerilor 

recepționate de la 

autoritățile interesate 

DEAN Trimestrul 

I - II   

1. Propuneri recepționate, 

deficiențe identificate, 

amendamente formulate 

 

2. Hotărîri ale Curții 

Constituționale examinate, 

amendamente formulate  

Prioritățile ministerului pentru 

anul curent și executarea 

hotărîrilor Curții 

Constituționale 

 

2. Elaborarea 

proiectului de 

modificare a Codului 

contravențional 

DEAN Trimestrul 

III - IV 

Proiect elaborat și remis 

Guvernului spre aprobare 

13.  Studierea oportunității de 

revizuire a cadrului de 

reglementare a activităților de 

investigații și urmărire penală 

desfășurate de către structurile 

specializate, eliminarea 

lacunelor, dispozițiilor 

contradictorii și a celor care 

nu permit desfășurarea 

investigațiilor 

1. Solicitarea 

propunerilor  de la 

autoritățile interesate 

și analiza acestora 

DEAN Trimestrul

I - II 

1. Set de propuneri colectate și 

sintetizate 

2. Analiză efectuată / 

consultări desfășurate 

 

Strategia națională de ordine și 

securitate publică pentru anii 

2017-2020 (HG nr.354 din 

31.05.2017) 

2. Elaborarea  

proiectului de lege, 

după caz 

DEAN Trimestrul 

III-IV 

Proiect elaborat și remis 

Guvernului spre aprobare, după 

caz 



Nr. 

d/o 

Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de 

realizare 

Indicatori Documente de referință 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

14.  Dezvoltarea mecanismului de 

compensare a prejudiciilor în 

caz de eroare judiciară în 

cauze penale şi revizuirea 

legislaţiei privitor la 

compensarea prejudiciilor 

cauzate prin erori judiciare de 

către organele de drept 

1. Analiza actualului 

mecanism legal și a 

modului de 

implementare a 

acestuia în practică cu 

identificarea 

problemelor atestate și 

a soluțiilor de 

remediere 

 

DC 

 

 

 

 

 

 

 

Trimestrul 

II - III  

 

 

 

 

 

 

 

 Analiză efectuată și 

recomandări formulate 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritățile ministerului pentru 

anul curent 

2. Elaborarea 

proiectului de 

modificare a cadrului 

normativ 

DEAN 

DC 

 

 

Trimestrul 

IV 

 

Proiect elaborat și remis 

Guvernului spre aprobare 

 

15.  Elaborarea proiectului Legii 

pentru modificarea Codului 

de executare (măsuri de 

securitate faţă de condamnaţi 

drog-dependenţi) 

 DEAN 

ANP 

Trimestrul 

I - III 

 Proiect elaborat și remis 

Guvernului spre aprobare 

 

Prioritățile ministerului pentru 

anul curent 

Obiectivul specific 1.6. Restrîngerea mandatului Procuraturii Anticorupţie la corupţia de nivel înalt 

16.  Elaborarea proiectului de lege 

pentru modificarea şi 

completarea unor acte 

legislative în vederea stabilirii 

competenţei materiale a 

Procuraturii anticorupţie la 

investigarea cazurilor de 

corupţie la nivel înalt, iar a 

procuraturilor teritoriale la 

1. Solicitarea 

propunerilor de la 

autoritățile interesate 

și  analiza acestora 

DEAN 

 

 

 

 

 

Trimestrul 

I - II 

 

Set de propuneri colectate și 

sintetizate 

 

Planul naţional de acţiuni 

pentru implementarea 

Acordului de Asociere 

Republica Moldova–Uniunea 

Europeană în perioada 2017–

2019 

(HG nr.1472 din  30.12.2016) 2. Elaborarea 

proiectului de 

modificare a cadrului 

DEAN Trimestrul 

III - IV 

Proiect elaborat și remis 

Guvernului spre aprobare 



Nr. 

d/o 

Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de 

realizare 

Indicatori Documente de referință 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

investigarea celorlalte cazuri 

de corupţie 

legal 

Obiectivul specific 1.7. Elaborarea cadrului normativ în vederea implementării Legii nr. 300/2017 cu privire la sistemul administraţiei penitenciare 

17.  Elaborarea proiectului 

Ordinului ministrului justiției 

privind stabilirea procedurii 

de monitorizare a conduitei 

funcţionarului public cu statut 

special 

 ANP 

DEAN 

Trimestrul 

I - II 

Ordin elaborat și aprobat Art. 31 alin. (2) din  Legea nr. 

300/2017 

cu privire la sistemul 

administraţiei penitenciare 

18.  Elaborarea proiectului 

Ordinului ministrului justiției 

privind modul de gestionare şi 

evidenţă, manuală şi 

electronică, a datelor privind 

funcţionarii publici cu statut 

special 

 ANP 

DEAN 

Trimestrul 

I - II 

Ordin elaborat și aprobat Art. 32 alin. (2) din  Legea nr. 

300/2017 

cu privire la sistemul 

administraţiei penitenciare 

  

19.  Elaborarea proiectului 

Ordinului ministrului justiției 

pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la 

evaluarea activității 

profesionale a funcționarilor 

publici cu statut special 

debutant din cadrul sistemului 

administrației penitenciare 

 ANP 

DEAN 

Trimestrul 

I 

Ordin elaborat și aprobat Art. 33  din  Legea nr. 

300/2017 cu privire la 

sistemul administraţiei 

penitenciare 

 



Nr. 

d/o 

Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de 

realizare 

Indicatori Documente de referință 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

20.  Elaborarea proiectului 

Ordinului ministrului justiției 

cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind 

siguranța instituțiilor 

penitenciare din subordinea 

ANP 

 ANP 

DEAN 

Trimestrul 

I - II 

Ordin elaborat și aprobat Legea nr. 300/2017 

cu privire la sistemul 

administraţiei penitenciare 

Obiectivul specific 1.8. Reducerea riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului 

21.  Elaborarea proiectului de 

Lege privind procedura de 

constatare a încălcărilor în 

domeniul spălării banilor și 

finanțării terorismului și 

modul de aplicare a 

sancțiunilor 

 DEAN Trimestrul 

II - III 

Proiect elaborat și remis 

Guvernului spre aprobare 

Art. 37 alin. (1) din Legea nr. 

308/2017 cu privire la 

prevenirea și combaterea 

spălării banilor și finanțării 

terorismului 

22.   Revizuirea măsurilor existente 

de management al bunurilor 

sechestrate şi confiscate  

 

1. Colectarea datelor 

statistice privind 

bunurile sechestrate şi 

confiscate  

AAIJ Trimestrul 

I - II 

Date statistice colectate Planul de acțiuni privind 

reducerea riscurilor în 

domeniul spălării banilor și 

finanțării terorismului pentru 

anii 2017-2019 (HG nr.791 

din 11.10.2017) 

23.  Perfecționarea cadrului 

legislativ ce reglementează 

regimurile măsurilor 

asiguratorii, confiscării 

speciale și confiscării extinse 

1. Elaborarea 

amendamentelor la 

cadrul legal ce 

reglementează 

aplicarea măsurilor 

asiguratorii, 

confiscării speciale și 

DEAN Trimestrul

I - II 

 

 

Proiect elaborat și remis 

Guvernului spre aprobare 

Planul de acțiuni privind 

reducerea riscurilor în 

domeniul spălării banilor și 

finanțării terorismului pentru 

anii 2017-2019 (HG nr.791 

din 11.10.2017) 



Nr. 

d/o 

Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de 

realizare 

Indicatori Documente de referință 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

confiscării extinse 

Obiectivul specific 1.9. Îmbunătățirea  scorului și poziției Republicii Moldova în cadrul clasamentelor / indicatorilor internaționali  care țin de domeniile de 

competență ale ministerului 

24.  Identificarea clasamentelor / 

indicatorilor internaționali 

care țin de domeniile de 

competență ale ministerului 

1. Studierea 

metodologiilor 

clasamentelor / 

indicatorilor 

internaționali  și 

identificarea părților 

interesate (autoritățile 

din sector, societatea 

civilă, partenerii de 

dezvoltare) 

DAMEP 

Autoritățile 

administrati

ve din 

subordine 

Trimestrul 

I - II 

 

 

 

 

1. Metodologii studiate 

  

2. Consultări desfășurate și 

lista părților interesate agreată  

Regulamentul cu privire la 

organizarea și funcționarea 

Ministerului Justiției (HG 

nr.698 din 30.08.2017) 

 

 

2. Elaborarea / 

întocmirea listei  

clasamentelor / 

indicatorilor și 

stabilirea 

mecanismului de 

monitorizare cu 

implicarea părților 

interesate 

DAMEP 

 

Trimestrul 

II 

1. Lista  clasamentelor / 

indicatorilor internaționali care 

vor fi monitorizați aprobată 

2. Mecanism de monitorizare 

funcțional 

25.   Monitorizarea scorului și 

poziției Republicii Moldova 

în cadrul indicatorilor / 

clasamentelor internaționale 

care țin de domeniile de 

competență ale ministerului  

și elaborarea propunerilor de 

1. Examinarea 

rapoartelor publicate 

de mecanismele 

internaționale 

(conform listei 

aprobate), 

sistematizarea 

DAMEP 

Autoritățile 

administrati

ve din 

subordine 

Pe 

parcursul 

anului 

1. Rapoarte examinate 

2. Note informative elaborate 

și consultate cu părțile 

interesate 

Regulamentul cu privire la 

organizarea și funcționarea 

Ministerului Justiției (HG 

nr.698 din 30.08.2017) 

 



Nr. 

d/o 

Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de 

realizare 

Indicatori Documente de referință 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

îmbunătățire a acestora acestora și consultarea 

cu părțile interesate 

2. Formularea 

propunerilor pentru 

îmbunătățirea poziției 

și scorului statului în 

clasamentele selectate 

DAMEP 

Autoritățile 

administrati

ve din 

subordine 

Pe 

parcursul 

anului 

Propuneri  formulate și 

prezentate  părților interesate 

 

 

Obiectivul strategic II: Asigurarea coordonării activității profesiilor conexe sistemului justiției 

Obiectivul specific 2.1. Elaborarea cadrului normativ în vederea implementării Legii nr. 69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor 

și Legii nr. 246/2018 privind procedura notarială 

26.  Elaborarea proiectului Legii 

cu privire la plățile pentru 

asistența notarială 

 DEAN 

DPSJ 

Trimestrul 

I - II 

Proiect elaborat și remis 

Guvernului spre aprobare 

Art. 1 alin. (2) din  Legea nr. 

69/2016 cu privire la 

organizarea activității notarilor 

27. Elaborarea proiectului 

Hotărîrii Guvernului cu 

privire la plata pentru 

îndeplinirea actelor notariale 

și spezele procedurilor 

notariale 

 DEAN 

DPSJ 

 

Trimestrul 

II - III 

Proiect elaborat și remis 

Guvernului spre aprobare 

Art. 38 din  Legea nr. 69/2016 

cu privire la organizarea 

activității notarilor 

28. Elaborarea cadrului normativ 

pentru implementarea 

Registrului electronic unic al 

procurilor 

1. Elaborarea 

proiectului Hotărîrii 

Guvernului cu privire 

la aprobarea 

conceptului tehnic al 

Registrului electronic 

unic al procurilor 

DEAN 

ARIJ 

DPSJ 

 

Trimestrul 

I - II 

Proiect elaborat și remis 

Guvernului spre aprobare 

Art. 256 din Codul civil (legea 

de modernizare), 

Art. 24 din Legea nr. 

246/2018 privind procedura 

notarială 

2. Elaborarea 

proiectului Hotărîrii 

DEAN  

ARIJ 

Trimestrul 

II - III 

Proiect elaborat și remis 

Guvernului spre aprobare 



Nr. 

d/o 

Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de 

realizare 

Indicatori Documente de referință 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Guvernului cu privire 

la aprobarea 

Regulamentului 

privind funcționarea 

Registrului electronic 

unic al procurilor 

DPSJ 

 

29. Elaborarea proiectului 

Ordinului ministrului justiției  

cu privire la aprobarea 

Instrucțiunii privind 

modalitatea evidenței 

informației cu privire la notari 

în Registrul de stat al 

unităților de drept 

 DPSJ 

DEAN 

Trimestrul 

I - II 

Ordin elaborat și aprobat Art. 29 alin. (6) din  Legea nr. 

69/2016 

 cu privire la organizarea 

activității notarilor 

 

30. Elaborarea proiectului 

Ordinului ministrului justiției 

privind aprobarea 

Regulamentului cu privire la 

modul de efectuare a 

inventarierii patrimoniului 

succesoral 

 DPSJ 

DEAN 

Trimestrul 

I - II 

Ordin elaborat și aprobat Art. 79 alin. (5) din Legea nr. 

246/2018 

privind procedura notarială 

31.  Elaborarea proiectului 

Ordinului ministrului justiției 

pentru modificarea Ordinului 

ministrului justiției nr. 

394/2005 privind aprobarea 

modelelor girurilor și 

certificatelor notariale 

 DPSJ 

DEAN 

Trimestrul 

I - II 

Ordin elaborat și aprobat Art. 24 alin. (3) din Legea nr. 

246/2018 

privind procedura notarială 

 



Nr. 

d/o 

Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de 

realizare 

Indicatori Documente de referință 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

32.  Elaborarea proiectului 

Ordinului ministrului justiției 

pentru modificarea Ordinului 

ministrului justiției nr. 

95/2008 privind aprobarea 

Regulamentului cu privire la 

modul de îndeplinire a actelor 

notariale şi completare a 

registrelor notariale  

 DPSJ 

DEAN 

Trimestrul 

I - II 

Ordin elaborat și aprobat Art. 25 alin. (2) din Legea nr. 

246/2018 

privind procedura notarială 

  

33.  Elaborarea proiectului 

Ordinului ministrului justiției 

privind aprobarea  modului de 

îndeplinire a lucrărilor de 

secretariat în activitatea 

notarială  

 DPSJ 

DEAN 

Trimestrul 

I - II 

Ordin elaborat și aprobat Art. 25 alin. (4) din Legea nr. 

246/2018 

privind procedura notarială 

 

34.  Elaborarea proiectului 

Ordinului ministrului justiției 

privind aprobarea 

Regulamentului privind 

organizarea şi desfășurarea 

licitaţiilor de vînzare a 

bunurilor mobile sau imobile  

 DPSJ 

DEAN 

Trimestrul 

I - II  

Ordin elaborat și aprobat Art. 39 alin. (1) din Legea nr. 

246/2018 

privind procedura notarială 

 

35.  Elaborarea proiectului 

Ordinului ministrului justiției 

privind aprobarea modelului 

cererii de desfacere a 

căsătoriei în fața notarului 

 DPSJ 

DEAN 

Trimestrul 

I - II 

Ordin elaborat și aprobat Art. 41 alin. (2)  din Legea nr. 

246/2018 

privind procedura notarială 

 



Nr. 

d/o 

Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de 

realizare 

Indicatori Documente de referință 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

36.  Elaborarea proiectului 

Ordinului ministrului justiției 

privind aprobarea modelului 

încheierii de învestire cu 

formulă executorie 

 DPSJ 

DEAN 

Trimestrul 

I - II 

Ordin elaborat și aprobat Art. 43 alin. (2) din Legea nr. 

246/2018 

privind procedura notarială 

Obiectivul specific 2.2. Ajustarea cadrului normativ care reglementează modul de organizare și activitate a executorilor judecătorești 

37.  Promovarea proiectului Legii 

pentru modificarea Legii nr.  

113/2010 privind executorii 

judecătorești (sporirea 

gradului de responsabilizare a 

executorului judecătoresc, 

fortificarea procedurii de 

control etc.) 

 DEAN Trimestrul 

I - II 

Proiect de lege remis repetat 

Guvernului spre aprobare 

Prioritățile ministerului pentru 

anul curent 

38.  Elaborarea proiectului 

Ordinului ministrului justiției 

pentru aprobarea 

Regulamentului privind 

modul de evidență, de 

pregătire, de păstrare și de 

predare a arhivei biroului 

executorului judecătoresc 

 DPSJ 

DEAN 

Trimestrul 

I - II 

Ordin elaborat și aprobat Art. 31 alin. (2) din Legea 

nr.113/2010 privind executorii 

judecătorești 

39.  Elaborarea proiectului 

Ordinului ministrului justiției 

privind modificarea Ordinului 

nr. 331 din 30.07.2015 cu 

privire la  aprobarea 

Regulamentului de activitate 

 DPSJ 

DEAN 

Trimestrul 

I - II 

Ordin elaborat și aprobat Prioritățile ministerului pentru 

anul curent 



Nr. 

d/o 

Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de 

realizare 

Indicatori Documente de referință 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

al Comisiei de licenţiere 

40.  Elaborarea proiectului de 

modificare a Hotărîrii 

Guvernului  nr. 886 din 

23.09.2010 cu privire la 

aprobarea Regulamentului 

privind modul  de determinare 

a mărimii taxelor pentru 

efectuarea actelor 

executorului judecătoresc şi a 

spezelor procedurii de 

executare 

Studierea propunerilor 

prezentate de UNEJ 

care justifică 

majorarea taxelor 

pentru efectuarea 

actelor executorului 

judecătoresc şi a 

spezelor procedurii de 

executare la indicele 

ratei inflaţiei 

 

DEAN 

DPSJ 

Trimestrul 

I - II 

Propuneri studiate Pct. 2 din  Hotărîrea 

Guvernului  nr. 886 din 

23.09.2010 

Elaborarea proiectului 

de modificare a 

Hotărîrii Guvernului  

nr. 886 din 23.09.2010 

 

 

DEAN 

DPSJ 

Trimestrul 

II - III 

Proiect elaborat și remis 

Guvernului spre aprobare 

41.  Elaborarea proiectului 

Hotărîrii Guvernului cu 

privire la aprobarea 

Conceptului tehnic al 

Sistemului informațional 

automatizat „Registrul 

procedurilor de executare” e-

executare 

 DEAN 

ARIJ 

DPSJ 

Trimestrul 

I - II 

Proiect elaborat și remis 

Guvernului spre aprobare 

Art. 8 lit. (f) din Legea 

nr.113/2010 privind executorii 

judecătorești 

Obiectivul specific 2.3. Consolidarea expertizei judiciare 

42.  Extinderea competențelor 1. Elaborarea DEAN Trimestrul Proiect elaborat și remis Planul de acţiuni de reformare a 



Nr. 

d/o 

Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de 

realizare 

Indicatori Documente de referință 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Centrului Naţional de 

Expertize Judiciare în 

domeniul cercetării științifice 

proiectului de 

modificare a Hotărîrii 

Guvernului nr. 1412 

din 27.12.2016 cu 

privire la Centrul 

național de expertize 

judiciare 

CNEJ II Guvernului spre aprobare Centrului Naţional de Expertize 

Judiciare pe anii 2016 – 2019 

2. Desfășurarea 

procedurilor necesare 

în vederea acreditării 

CNEJ în calitate de 

instituție de cercetare 

CNEJ Trimestrul 

IV 

Certificat de acreditare atribuit  

43.  Analiza oportunității operării 

modificărilor în Legea nr. 

68/2016 cu privire la 

expertiza judiciară și statutul 

expertului judiciar în vederea 

instituirii conceptului 

unificării metodologiilor de 

efectuare a expertizelor 

judiciare 

 CNEJ 

DEAN 

Trimestrul  

II - III 

1. Analiză efectuată 

2. Proiect elaborat, după caz 

Prioritățile ministerului pentru 

anul curent 

44.  Elaborarea proiectului 

Hotărîrii Guvernului privind 

aprobarea standardelor de 

autorizare a laboratoarelor de 

expertiză judiciară 

 CNEJ 

DEAN 

Trimestrul  

I - II   

Proiect elaborat și remis 

Guvernului spre aprobare 

Art. 73 alin. (1) din Legea nr. 

68/2016 cu privire la expertiza 

judiciară și statutul expertului 

judiciar 

Obiectivul specific 2.4. Sporirea performanțelor în activitatea profesiilor juridice 



Nr. 

d/o 

Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de 

realizare 

Indicatori Documente de referință 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

45. Efectuarea unei analize 

privind calitatea serviciilor 

acordate de către interpreți și 

traducători organelor de 

urmărire penală și instanţelor 

judecătoreşti (identificarea 

deficiențelor care determină 

amînarea examinării cauzelor; 

calitatea lucrărilor, etc) 

 AAIJ 

DPSJ 

Trimestrul 

II-III 

Analiză efectuată și 

recomandări formulate  

Prioritățile ministerului pentru 

anul curent 

46. Monitorizarea examinării 

sesizărilor depuse de către 

Ministerul Justiției în adresa 

comisiilor disciplinare ale 

profesiilor juridice și a 

modului de executare a 

deciziilor emise 

 DPSJ Pe 

parcursul 

anului 

1. Nr. sesizărilor declarate 

admisibile în raport cu cele 

depuse (dezagregat pe profesii 

juridice) 

2. Categoriile sancțiunilor 

aplicate și gradul de executare 

a acestora (dezagregat pe 

profesii juridice) 

Prioritățile ministerului pentru 

anul curent 

Obiectivul strategic III: Promovarea respectării drepturilor omului pe domeniile de responsabilitate ale Ministerului Justiției 

Obiectivul specific 3.1. Consolidarea cadrului operațional și instituțional în domeniul drepturilor omului 

47.  Finalizarea reformei instituţiei 

Avocatului Poporului, prin 

îmbunătăţirea Legii nr. 52 din 

3 aprilie 2014 cu privire la 

Avocatul Poporului 

(Ombudsmanul) în 

conformitate cu 

recomandările Comisiei de la 

Veneţia, şi asigurarea 

1. Modificarea Legii 

nr. 52 din 3 aprilie 

2014 cu privire la 

Avocatul Poporului 

(Ombudsmanul) 

DEAN Trimestrul 

I - II 

Proiect elaborat și remis 

Guvernului spre aprobare 

Planul naţional de acţiuni 

pentru implementarea 

Acordului de Asociere 

Republica Moldova–Uniunea 

Europeană în perioada 2017–

2019 

(HG nr.1472 din  30.12.2016) 



Nr. 

d/o 

Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de 

realizare 

Indicatori Documente de referință 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

finanţării acesteia conform 

Principiilor de la Paris 

Obiectivul specific 3.2. Reglementarea relaţiilor din domeniul prevenirii şi combaterii traficului de ființe umane în conformitate cu principiile respectării 

drepturilor omului 

48.  Îmbunătățirea cadrului 

normativ în vederea acordării 

asistenței şi protecției 

victimelor și a prezumatelor 

victime ale traficului de ființe 

umane 

 

 

 

 

 

1. Modificarea Legii 

nr.198 din 26 iulie 

2007 cu privire la 

asistența juridică 

garantată de stat  în 

vederea includerii 

victimelor traficului 

de ființe umane în 

categoria persoanelor 

care au dreptul la 

asistență     juridică 

calificată, indiferent 

de nivelul veniturilor 

DEAN Trimestrul 

I - II 

Proiect elaborat și remis 

Guvernului spre aprobare  

Plan de acțiuni 

pentru anii 2018-2020 privind 

implementarea 

Strategiei naționale de 

prevenire şi combatere a 

traficului de ființe umane 

pentru anii 2018-2023  

(HG nr. 461 din  22.05.2018) 

 



Nr. 

d/o 

Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de 

realizare 

Indicatori Documente de referință 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

49.  Aplicarea formelor de 

asistență juridică 

internațională pe cazurile de 

trafic de ființe umane și 

infracțiuni conexe 

 

 

DCJI Pe 

parcursul 

anului 

1. Numărul de comisii 

rogatorii; 

2. Numărul de persoane 

extrădate; 

3. Numărul de proceduri 

penale transferate 

Plan de acțiuni 

pentru anii 2018-2020 privind 

implementarea 

Strategiei naționale de 

prevenire şi combatere a 

traficului de ființe umane 

pentru anii 2018-2023  

(HG nr. 461 din  22.05.2018) 

Obiectivul specific 3.3. Asigurarea respectării drepturilor persoanelor în domeniul sănătății mintale 

50.  Inițierea procedurii de analiză 

a cadrului normativ național și 

a practicilor altor state 

în vederea introducerii 

formelor noi de tratament prin 

constrîngere în condiții de 

ambulatoriu și supraveghere 

psihiatrică obligatorie 

  

 

DEAN Trimestrul 

III - IV 

Cadru normativ și practicile 

altor state analizate, cu 

identificarea soluțiilor de 

reglementare legală 

 Planul naţional de acțiuni 

în domeniul drepturilor 

omului pentru anii 2018–2022 

(HP nr. 89 din 24.05.2018) 

51.  Examinarea oportunității 

promovării proiectului legii 

pentru modificarea Codului 

de procedură penală 

(asigurarea internării 

involuntare a învinuitului, 

inculpatului sau 

condamnatului în privința 

căruia sentința nu este 

definitivă, care suferă de 

tulburări psihice sau necesită 

 DEAN Trimestrul 

III -IV 

Proiect prezentat repetat 

consultărilor publice, după caz  

Recomandările Comitetului 

anti-tortură al Consiliului 

Europei (CPT) 



Nr. 

d/o 

Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de 

realizare 

Indicatori Documente de referință 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

tratament psihiatric)  

Obiectivul specific 3.4. Asigurarea respectării drepturilor omului pentru persoanele aflate în custodia statului 

52.  Realizarea politicii de stat 

privind punerea în aplicare a 

pedepselor şi măsurilor 

privative de libertate în scopul 

reintegrării sociale a 

persoanelor reţinute 

 

1. Monitorizarea și 

evaluarea 

implementării 

Strategiei de 

dezvoltare a 

serviciului penitenciar 

în Republica Moldova 

pentru anii 2016–2020 

 

ANP 

DAMEP 

DAG 

Pe 

parcursul 

anului 

1. Rata plîngerilor depuse de 

deţinuţi privind condiţiile de 

detenţie 

2. Rata plîngerilor soluționate 

privind condițiile de detenție 

3. Numărul condamnărilor 

Republicii Moldova la CtEDO 

pentru condiţii de detenţie 

contrare prevederilor art. 3 din 

CEDO  

4. Rata cazurilor de violenţă 

dintre deţinuţi 

5. Numărul de instituţii 

penitenciare construite/ 

reconstruite 

6. Numărul structurilor de 

escortare a deţinuţilor create la 

nivel de penitenciar 

7.  Rata instituţiilor/serviciilor 

medicale dotate/renovate și 

acreditate 

8. Rata de implementare a 

Strategiei 

Planul naţional de acțiuni 

în domeniul drepturilor 

omului pentru anii 2018–2022 

(HP nr. 89 din 24.05.2018) 

2. Consolidarea 

capacităților 

ANP Pe 

parcursul 

1. Numărul de psihologi/ 

asistenți sociali angajați în 

Planul naţional de acțiuni 

în domeniul drepturilor 



Nr. 

d/o 

Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de 

realizare 

Indicatori Documente de referință 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

instituționale la 

nivelul instituțiilor 

penitenciare și 

dezvoltarea 

profesională a 

personalului din 

sistemul penitenciar 

 

anului instituțiile penitenciare în 

creștere raportat la numărul de 

deținuți 

2. Programe de instruire a 

personalului din serviciul 

penitenciar axate pe 

dezvoltarea competențelor și 

pe drepturile omului 

3. Rata personalului instruit din 

sistemul penitenciar 

omului pentru anii 2018–2022 

(HP nr. 89 din 24.05.2018) 

3. 

Planificarea/alocarea 

anuală a mijloacelor 

financiare necesare 

pentru   

implementarea  

proiectelor de 

construcție/reconstrucț

ie a penitenciarelor  

(Centrul penitenciar 

Chișinău, Casa de 

arest Bălți,  

Penitenciarul nr. 3 – 

Leova, 

Penitenciarul nr. 7 – 

Rusca) 

ANP 

 

Pe 

parcursul 

anului 

1. Suma mijloacelor financiare 

alocate pentru implementarea 

proiectelor de 

construcție/reconstrucție a 

penitenciarelor  

2. Planurile individuale de 

construcție/reconstrucție pentru 

fiecare penitenciar 

3. Gradul de absorbție a 

mijloacelor financiare alocate 

construcției/reconstrucției 

penitenciarelor  

4. Numărul de instituții 

penitenciare construite/ 

reconstruite 

Planul naţional de acțiuni 

în domeniul drepturilor 

omului pentru anii 2018–2022 

(HP nr. 89 din 24.05.2018) 

4. Elaborarea 

normelor minime de 

echipare a spațiilor de 

ANP Trimestrul 

IV 

1. Proiect elaborat și aprobat 

 

Planul naţional de acțiuni 

în domeniul drepturilor 

omului pentru anii 2018–2022 



Nr. 

d/o 

Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de 

realizare 

Indicatori Documente de referință 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

detenție necesare 

pentru deținerea în 

condiții 

corespunzătoare a  

persoanelor cu 

dizabilități private de 

libertate  

(HP nr. 89 din 24.05.2018) 

5. Continuarea 

procesului de 

modernizare a 

sistemului penitenciar 

prin amenajarea/ 

reutilarea spaţiilor de 

detenţie, conform 

normelor şi 

standardelor europene 

ANP Pe 

parcursul 

anului 

1. Planul de modernizare 

actualizat 

2.  Spaţiile de detenţie 

amenajate/reutilate 

3. Rapoartele privind gradul de 

executare a lucrărilor, elaborate 

Planul naţional de acțiuni 

în domeniul drepturilor 

omului pentru anii 2018–2022 

(HP nr. 89 din 24.05.2018); 

 

Planul naţional de acţiuni 

pentru implementarea 

Acordului de Asociere 

Republica Moldova–Uniunea 

Europeană în perioada 2017–

2019 

(HG nr.1472 din  30.12.2016) 

6. Actualizarea 

normelor privind 

asigurarea persoanelor 

private de libertate cu:  

a) raţie alimentară 

conform regulilor 

nutriţionale; 

b) echipament 

individual; 

c) produse de igienă și 

ANP Trimestrul 

II 

Proiect elaborat și aprobat 

 

Planul naţional de acțiuni 

în domeniul drepturilor 

omului pentru anii 2018–2022 

(HP nr. 89 din 24.05.2018) 



Nr. 

d/o 

Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de 

realizare 

Indicatori Documente de referință 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

întreținere  

7. Aprobarea normelor 

minime de echipare a 

angajaților instituțiilor 

penitenciare cu 

dispozitive pentru 

paza, escortarea și 

supravegherea 

persoanelor private de 

libertate 

ANP Trimestrul 

II 

Proiect elaborat și aprobat Planul naţional de acțiuni 

în domeniul drepturilor 

omului pentru anii 2018–2022 

(HP nr. 89 din 24.05.2018) 

53.  Implementarea mecanismului 

compensatoriu pentru 

încălcarea dreptului garantat 

de art. 3 al CEDO  

 

1. Soluționarea 

eficientă a cererilor 

persoanelor aflate în 

detenție în condiții 

precare  

 

ANP Pe 

parcursul 

anului 

1. Numărul de deținuți cărora li 

s-a redus termenul pedepsei în 

condițiile stabilite 

2. Numărul persoanelor 

reținute/deținute care au fost 

despăgubite financiar 

3. Cuantumul sumelor achitate 

ca despăgubire 

Planul naţional de acțiuni 

în domeniul drepturilor 

omului pentru anii 2018–2022 

(HP nr. 89 din 24.05.2018) 

54. Reorganizarea sistemului 

actual de escortare 

1. Revizuirea 

mecanismului actual 

de interacțiune între 

serviciile de escortare 

din cadrul Poliției și 

Administrația 

Națională a 

Penitenciarelor, în 

vederea optimizării 

cheltuielilor și 

eforturilor de 

ANP Trimestrul 

III 

Act departamental elaborat și 

aprobat 

Planul de acţiuni 

privind reducerea relelor 

tratamente, abuzului și 

discriminării față 

de persoanele aflate în 

custodia Poliției pentru anii 

2017-2020 

(H.G. 748 din  20.09.2017) 

 



Nr. 

d/o 

Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de 

realizare 

Indicatori Documente de referință 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

escortare, prin 

aprobarea unui ordin 

interdepartamental 

care să descrie clar 

situațiile și 

modalitatea de 

interacțiune 

55.  Diminuarea numărului de 

deținuți escortați la instanțele 

de judecată  

 

 

1. Amenajarea în 

sediile instituțiilor 

penitenciare a unor 

spații speciale pentru 

examinarea 

chestiunilor ce țin de 

executarea pedepsei 

prin intermediul 

sistemului de 

videoconferință 

ANP Pe 

parcursul 

anului 

1. Numărul spațiilor special 

amenajate 

2. Rata ședințelor desfășurate 

în spațiile special amenajate și 

prin intermediul sistemului de  

videoconferință  

Planul naţional de acțiuni 

în domeniul drepturilor 

omului pentru anii 2018–2022 

(HP nr. 89 din 24.05.2018) 

56.  Reorganizarea 

serviciilor/unităților medicale 

din cadrul instituțiilor de 

detenție 

 

1. Identificarea de 

către grupul de lucru 

instituit din 

reprezentanți ai 

tuturor instituțiilor 

vizate a unei soluții 

optime de 

reorganizare a 

serviciilor medicale 

acordate persoanelor 

aflate în detenție și 

asigurării 

ANP 

DEAN 

Pe 

parcursul 

anului   

1. Ședințe a grupului de lucru 

organizate 

2. Propuneri identificate 

3. Cadrul normativ modificat 

 

Planul naţional de acțiuni 

în domeniul drepturilor 

omului pentru anii 2018–2022 

(HP nr. 89 din 24.05.2018) 



Nr. 

d/o 

Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de 

realizare 

Indicatori Documente de referință 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

independenței 

personalului medical/ 

Amendarea cadrului 

normativ în baza 

propunerilor formulate 

de către membrii 

grupului de lucru 

2. Revizuirea cadrului 

normativ pentru 

includerea persoanelor 

deținute în lista 

subiecților beneficiari 

de asigurare 

obligatorie de 

asistenţă medicală  

ANP 

DEAN 

Trimestrul 

II - III 

Proiect elaborat și remis 

Guvernului spre aprobare 

 

Planul naţional de acțiuni 

în domeniul drepturilor 

omului pentru anii 2018–2022 

(HP nr. 89 din 24.05.2018) 

57.  Dezvoltarea Sistemului 

informațional e-Reținere  

 

1. Promovarea 

conceptului tehnic al 

Sistemului 

informațional e-

Reținere 

DEAN 

ARIJ 

 

Trimestrul 

I - II 

Proiect elaborat și remis 

Guvernului spre aprobare 

Planul naţional de acțiuni 

în domeniul drepturilor 

omului pentru anii 2018–2022 

(HP nr. 89 din 24.05.2018); 

 

Planul de acţiuni 

privind reducerea relelor 

tratamente, abuzului și 

discriminării față de 

persoanele aflate în custodia 

Poliției pentru anii 2017-2020 

(H.G. nr.748 din  20.09.2017); 

 

Planul naţional de acţiuni 

2. Dezvoltarea 

Sistemului 

informațional e-

Reținere, inclusiv 

pentru facilitarea 

accesului direct al 

deținuților la 

informațiile din 

propriul dosar 

ARIJ 

ANP 

Trimestrul 

III - IV 

Sistem informațional  dezvoltat 

și pilotat 

 



Nr. 

d/o 

Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de 

realizare 

Indicatori Documente de referință 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

personal  pentru implementarea 

Acordului de Asociere 

Republica Moldova–Uniunea 

Europeană în perioada 2017–

2019 

(HG nr.1472 din  30.12.2016) 

58.  Fortificarea  capacității 

sistemului de protecție a 

persoanelor care denunță acte 

de tortură 

1. Analiza cadrului 

normativ relevant și 

solicitarea 

propunerilor de la 

autoritățile interesate 

DEAN 

ANP  

 

Trimestrul 

I - II 

1. Analiză efectuată 

2. Propuneri de revizuire a 

cadrului normativ formulate 

Planul naţional de acțiuni 

în domeniul drepturilor 

omului pentru anii 2018–2022 

(HP nr. 89 din 24.05.2018) 

2. Elaborarea 

proiectului de 

revizuire a cadrului 

normativ relevant 

DEAN  Proiect elaborat și remis 

Guvernului spre aprobare 

59.  Documentarea eficientă şi 

promptă a cazurilor de tortură 

şi rele tratamente 

 ANP Pe 

parcursul 

anului 

 

1. Număr de plîngeri 

înregistrate 

2. Număr de cercetări de 

serviciu desfășurate 

Planul naţional de acţiuni 

pentru implementarea 

Acordului de Asociere 

Republica Moldova–Uniunea 

Europeană în perioada 2017–

2019 

(H.G. nr.1472 din  

30.12.2016) 

60.  Amenajarea, în cadrul 

izolatoarelor de detenție 

provizorie, a spațiilor pentru 

întrevederea persoanelor 

reținute, arestate, condamnate, 

în condiții de confidențialitate 

cu avocații 

 

 

ANP 

 

 

Pe 

parcursul 

anului 

Numărul spațiilor amenajate 

 

 

61. Evaluarea capacităților ANP 

de constatare a infracțiunilor 

prin prisma atribuțiilor art. 

Identificarea 

partenerilor de 

dezvoltare pentru 

ANP Trimestrul 

III-IV 

Studiu efectuat 
Prioritățile ministerului pentru 

anul curent 



Nr. 

d/o 

Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de 

realizare 

Indicatori Documente de referință 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

273 din Codul de procedură 

penală 

efectuarea unui studiu 

Obiectivul specific 3.5. Intensificarea dialogului în domeniul drepturilor omului la nivel de experți pentru problemele 

 drepturilor omului din localitățile din stînga Nistrului 

62.  Abordarea  sistematică în 

procesul  de negocieri a 

problematicii drepturilor 

omului în  localitățile din 

stînga Nistrului 

1. Identificarea  și 

includerea pe agenda 

de negocieri a 

problemelor prioritare 

din domeniul 

drepturilor omului  

DAMEP 

 

Pe 

parcursul 

anului 

1. Numărul de subiecte 

abordate/analizate 

2. Soluțiile adoptate, după caz 

Planul naţional de acțiuni 

în domeniul drepturilor 

omului pentru anii 2018–2022 

(HP nr. 89 din 24.05.2018); 

 

Planul naţional de acţiuni 

pentru implementarea 

Acordului de Asociere 

Republica Moldova–Uniunea 

Europeană în perioada 2017–

2019 

(HG nr.1472 din  30.12.2016) 

2. Asigurarea 

activităţii grupului de 

lucru pentru drepturile 

omului  

DAMEP Pe 

parcursul 

anului 

Numărul de ședințe desfășurate 

Obiectivul strategic IV. Dezvoltarea serviciului de probațiune 

Obiectivul specific 4.1. Realizarea politicii de stat în domeniul probațiunii 

63.  Promovarea aplicării 

măsurilor și pedepselor 

neprivative de libertate 

 

1. Elaborarea unui 

studiu/unei evaluări 

comprehensive 

privind punerea în 

executare a măsurilor 

alternative detenției  

INP 

 

Trimestrul 

III - IV 

1. Studiul elaborat și 

recomandările formulate 

2. Rata aplicării măsurilor 

alternative detenției (inițiale și 

prelungite) din numărul total 

de măsuri provizorii 

Planul naţional de acțiuni 

în domeniul drepturilor 

omului pentru anii 2018–2022 

(HP nr. 89 din 24.05.2018) 

64. Identificarea mecanismelor de 

întocmire obligatorie și în 

privința bănuitului, 

învinuitului sau inculpatului 

 INP Trimestrul 

I - II 

1. Analiză efectuată și 

recomandări formulate 

2. Mecanism identificat 

Procesul-verbal al ședinței 

Consiliului național pentru 

securitatea circulației rutiere 

din 27 decembrie 2018  



Nr. 

d/o 

Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de 

realizare 

Indicatori Documente de referință 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

care nu este minor a 

referatelor presentențiale de 

evaluare psihosocială a 

personalității (în special 

pentru infracțiunile prevăzute 

la art.264 și 264/1 din Codul 

penal)  

65.  Monitorizarea și evaluarea 

implementării Strategiei de 

dezvoltare a sistemului 

probaţiunii pentru anii 2016–

2020 

 

 

 INP 

DAMEP 

Pe 

parcursul 

anului 

Raportul anual privind 

executarea pedepselor 

neprivative de libertate, cu 

indicarea: 

1) numărului de sentinţe de 

condamnare la pedepse 

neprivative de libertate, 

dezagregate pe categorii de 

evidenţă; 

2) numărului/ratei de 

condamnaţi cărora li s-au 

aplicat măsuri de probaţiune, 

angajaţi în cîmpul 

muncii/instruiți economic; 

3) ratei condamnaților care au 

beneficiat de programe 

probaționale;  

4) ratei anuale a recidivei 

infracţionale comise de 

condamnaţii  cărora li s-au 

aplicat măsuri de probaţiune 

Planul naţional de acțiuni în 

domeniul drepturilor omului 

pentru anii 2018–2022 

(HP nr. 89 din 24.05.2018) 

66.  Dezvoltarea capacităților     INP Pe 1. Numărul de birouri de Planul naţional de acțiuni 



Nr. 

d/o 

Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de 

realizare 

Indicatori Documente de referință 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

instituționale și profesionale 

ale personalului din sistemul 

de probațiune  

 

 parcursul 

anului  

probaţiune cu dotare tehnico-

materială corespunzătoare 

2. Numărul de sedii procurate/ 

închiriate pentru activităţile de 

probaţiune 

3. Numărul de mijloace 

tehnice, necesare monitorizării 

electronice, achiziționate 

în domeniul drepturilor 

omului pentru anii 2018–2022 

(HP nr. 89 din 24.05.2018) 

67.  Asigurarea funcționalității 

subdiviziunii din cadrul INP 

responsabilă de monitorizarea 

electronică 

Efectuarea unei 

analize privind 

deficiențele atestate în 

aplicarea sistemului  

de monitorizare 

electronică cu 

identificarea soluțiilor 

de optimizare  

 

 

INP Pe 

parcursul 

anului  

1. Analiză efectuată și 

recomandări formulate 

2. Subdiviziune a INP 

consolidată 

3. Echipamente procurate 

Planul naţional de acţiuni 

pentru implementarea 

Acordului de Asociere 

Republica Moldova–Uniunea 

Europeană în perioada 2017–

2019 

(HG nr.1472 din  30.12.2016) 

Obiectivul strategic V:  Prevenirea și combaterea violenței față de femei și a violenței în familie 

Obiectivul specific 5.1. Asigurarea intervenţiei prompte şi eficiente a autorităţilor abilitate în vederea protecţiei victimelor violenţei în familie 

68.  Elaborarea unui mecanism 

eficient de informare a 

victimelor violenţei în familie 

despre eliberarea agresorului 

din detenţie  

 

 ANP Pe 

parcursul 

anului 

Mecanism elaborat Strategia naţională de 

prevenire și combatere a 

violenţei faţă de femei și a 

violenţei în familie 

pe anii 2018-2023 și a 

Planului de acţiuni pentru anii 

2018-2020 privind 

implementarea acesteia  



Nr. 

d/o 

Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de 

realizare 

Indicatori Documente de referință 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

(HG nr.281 din  03.04.2018) 

69.  Elaborarea mecanismului de 

referire și coordonare a 

cazului în privinţa persoanelor 

condamnate pentru acte de 

violenţă în familie și liberate 

de pedeapsă 

 

 INP Trimestrul 

II - IV 

Mecanism de coordonare și 

referire elaborat și aprobat 

Strategia naţională de 

prevenire și combatere a 

violenţei faţă de femei și a 

violenţei în familie pe anii 

2018-2023 și a Planului de 

acţiuni pentru anii 2018-2020 

privind implementarea 

acesteia 

(HG nr.281 din  03.04.2018) 

Obiectivul specific 5.2. Asigurarea responsabilizării şi resocializării agresorilor prin dezvoltarea serviciilor şi mecanismelor de supraveghere 

70. Analiza şi evaluarea anuală a 

practicii de tragere la 

răspundere penală pentru 

violenţă în familie și violenţă 

sexuală 

 AAIJ Trimestrul 

I 

Rapoarte anuale elaborate Strategia naţională de 

prevenire și combatere a 

violenţei faţă de femei și a 

violenţei în familie pe anii 

2018-2023 și a Planului de 

acţiuni pentru anii 2018-2020 

privind implementarea  

acesteia 

(HG nr.281 din  03.04.2018) 

71.  Elaborarea şi punerea în 

aplicare a programelor  

probaţionale și de reducere a 

violenţei în mediul 

penitenciar  pentru agresorii 

familiali, inclusiv agresorii 

condamnaţi la pedepse 

privative şi neprivative  

 INP 

ANP 

Pe 

parcursul 

anului 

1. Programe pentru diferite 

categorii de condamnaţi 

2. Număr de beneficiari în 

creştere 

Strategia naţională de 

prevenire și combatere a 

violenţei faţă de femei și a 

violenţei în familie pe anii 

2018-2023 și a Planului de 

acţiuni pentru anii 2018-2020 

privind implementarea 

acesteia 



Nr. 

d/o 

Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de 

realizare 

Indicatori Documente de referință 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

(HG. nr.281 din  03.04.2018) 

Obiectivul specific 5.3. Toate cazurile de hărțuire sexuală declarate, inclusiv cele de la locul de muncă, sînt investigate prompt și eficient 

72.  Asigurarea dezagregării 

datelor privind infracțiunile 

de hărțuire sexuală față de alte 

infracțiuni cu caracter sexual 

1. Colectarea și 

sistematizarea, la nivel 

de instanțe de 

judecată, a  datelor 

statistice dezagregate 

privind rezultatele 

examinării cauzelor de 

hărțuire sexuală 

AAIJ  Trimestrul 

I 

Datele statistice dezagregate pe 

diferite criterii, colectate anual 

și publicate 

Planul naţional de acțiuni în 

domeniul drepturilor omului 

pentru anii 2018–2022 

(HP nr. 89 din 24.05.2018) 

Obiectivul strategic VI: Consolidarea sistemului de justiție juvenilă 

Obiectivul specific 6.1. Crearea și consolidarea mecanismului național de dejudiciarizare a cauzelor penale cu implicarea minorilor în conflict cu legea 

73.  Instituirea mecanismului de 

dejudiciarizare la nivel 

național 

 

1. Inițierea procedurii 

de analiză a cadrului 

normativ național și a 

practicilor altor state 

DEAN Trimestrul 

III - IV 

Cadru normativ și practicile 

altor state analizate, cu 

identificarea soluțiilor de 

reglementare legală 

Planul naţional de acțiuni 

în domeniul drepturilor 

omului pentru anii 2018–2022 

(HP nr. 89 din 24.05.2018) 

74.  Asigurarea dreptului 

minorilor aflați în detenție de 

a fi în contact cu familia  

 

 

 

 ANP Pe 

parcursul 

anului 

Rapoarte anual 

e elaborate  

Planul naţional de acțiuni 

în domeniul drepturilor 

omului pentru anii 2018–2022 

(HP nr. 89 din 24.05.2018) 



Nr. 

d/o 

Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de 

realizare 

Indicatori Documente de referință 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

75. Identificarea cauzelor 

delicvenței juvenile în 

contextul stării criminogene 

actuale (studierea profilului 

psihosocial al personalității 

infractorului minor) 

 

 

 INP 

ANP 

 

 Analiză efectuată, factori 

identificați 

Prioritățile ministerului pentru 

anul curent 

76.  Colectarea datelor și 

elaborarea rapoartelor privind 

aplicarea  alternativelor 

pentru detenție în privința 

minorilor trași la răspundere 

penală  

 

 AAIJ Trimestrul 

I 

Date colectate privind: 

1. Numărul  măsurilor 

alternative aplicate  

2. Numărul minorilor 

condamnați care au beneficiat 

de măsuri alternative 

3. Numărul cauzelor penale 

examinate  

4. Numărul minorilor 

condamnați care au beneficiat 

de aplicarea art.92 Codului 

Penal 

Planul naţional de acțiuni în 

domeniul drepturilor omului 

pentru anii 2018–2022 

(HP nr. 89 din 24.05.2018) 

 

Obiectivul specific 6.2. Respectarea drepturilor copiilor victime ale infracțiunilor 

77. Perfecționarea cadrului 

normativ privind audierea în 

condiții speciale a copiilor  

victime/martori ai 

infracțiunilor inclusiv, 

sporirea capacităților 

intervievatorului 

1. Identificarea 

partenerilor de 

dezvoltare pentru 

efectuarea unei 

analize a deficiențelor 

identificate în cadrul 

procedurilor de 

DEAN 

DAMEP 

AAIJ 

Trimestrul 

II - III 

Parteneri identificați, analiză 

efectuată 

 

 

 

 

 

Planul naţional de acțiuni 

în domeniul drepturilor 

omului pentru anii 2018–2022 

(HP nr. 89 din 24.05.2018) 



Nr. 

d/o 

Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de 

realizare 

Indicatori Documente de referință 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

audiere a minorilor  

2. Elaborarea 

proiectului de 

modificare a 

legislației, după caz 

 

 

 IV Proiect elaborat, după caz 

78. Elaborarea și aprobarea 

standardelor privind 

amenajarea spațiilor de 

audiere în condiții speciale a 

copiilor   

1. Identificarea 

partenerilor de 

dezvoltare pentru 

acordarea suportului 

la elaborarea 

standardelor privind 

amenajarea spațiilor 

de audiere în condiții 

speciale a copiilor   

 

2. Evaluarea gradului 

de adaptare a spațiilor 

amenajate pentru 

audierea în condiții 

speciale a copiilor 

AAIJ  

DAMEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAIJ 

 

 

 

 

Trimestrul 

I – II 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trimestrul 

III 

Standarde elaborate și aprobate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cota spațiilor amenajate în 

instanțele judecătorești și cota 

de utilizare a acestor spații 

 

Planul naţional de acțiuni 

în domeniul drepturilor 

omului pentru anii 2018–2022 

(HP nr. 89 din 24.05.2018) 

 

Planul de acțiuni 

pentru anii 2018-2020 privind 

implementarea 

Strategiei naționale de 

prevenire şi combatere a 

traficului de ființe umane 

pentru anii 2018-2023  

(HG nr. 461 din  22.05.2018) 



Nr. 

d/o 

Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de 

realizare 

Indicatori Documente de referință 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

 

  

Obiectivul strategic VII: Consolidarea relațiilor externe și cooperării internaționale în domeniul justiției 

Obiectivul specific 7.1. Promovarea acțiunilor de ratificare a unor Protocoale adiționale la CEDO 

79.  Promovarea proiectului de 

lege de ratificare a  

Protocolului opţional nr. 12 la 

CEDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DRI 

 

Trimestrul 

I - II 

Proiect remis Guvernului spre 

aprobare 

Planul naţional de acțiuni 

în domeniul drepturilor 

omului pentru anii 2018–2022 

(H.P. nr. 89 din 24.05.2018); 

 

Planul naţional de acţiuni 

pentru implementarea 

Acordului de Asociere 

Republica Moldova–Uniunea  

Europeană în perioada 2017–

2019 

(HG nr.1472 din  30.12.2016) 

80.  Promovarea acțiunilor 

aferente ratificării 

Protocolului nr.16 la CEDO 

 DRI 

DEAN 

DAAN 

Pe 

parcursul 

anului 

1. Acțiuni aferente ratificării 

desfășurate 

2. Proiect de lege elaborat 

Prioritățile ministerului pentru 

anul curent 

Obiectivul specific 7.2. Punerea în aplicare a Statutului de la Roma al Curţii Penale Internaţionale şi a instrumentelor sale conexe 

81.  Acordarea asistenţei juridice 

corespunzătoare în cazurile de 

solicitare din partea Curţii 

Penale Internaţionale 

  DCJI Pe 

parcursul 

anului 

Număr de cazuri de acordare a 

asistenţei juridice 

 

 

 

Planul naţional de acţiuni 

pentru implementarea 

Acordului de Asociere 

Republica Moldova–Uniunea 

Europeană în perioada 2017–

2019 

(HG nr.1472 din  30.12.2016) 

82.  Promovarea proiectului de  DEAN Trimestrul Proiect remis repetat Planul naţional de acţiuni 



Nr. 

d/o 

Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de 

realizare 

Indicatori Documente de referință 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte 

legislative în vederea 

asigurării cooperării eficiente 

cu Curtea Penală 

Internaţională 

II 

 

 

Guvernului spre aprobare 

 

pentru implementarea 

Acordului de Asociere 

Republica Moldova–Uniunea 

Europeană în perioada 2017–

2019 

(HG nr.1472 din  30.12.2016) 

83.  Promovarea acțiunilor 

aferente ratificării/acceptării 

Amendamentelor de la 

Kampala (Amendamentul la 

art. 8 și Amendamentul la art. 

124 la Statutul Curții Penale 

Internaționale) 

 DRI 

DAAN 

Pe 

parcursul 

anului 

Set de acte elaborat și remis 

spre avizare 

 

Prioritățile ministerului pentru 

anul curent 

Obiectivul specific 7.3. Consolidarea cooperării juridice internaționale 

84.  Implementarea instrumentelor 

internaţionale relevante ale 

ONU și Consiliului Europei în 

vederea dezvoltării cooperării 

juridice în materie civilă, 

comercială şi penală 

 

 

DCJI 

 

 

Pe 

parcursul 

anului 

Număr de cereri executate în 

raport cu cele recepţionate 

 

Planul naţional de acţiuni 

pentru implementarea 

Acordului de Asociere 

Republica Moldova–Uniunea 

Europeană în perioada 2017–

2019 

(HG nr.1472 din  30.12.2016) 

85.  Executarea şi transmiterea 

cererilor de comisii rogatorii 

în domeniul spălării banilor, 

finanţării terorismului şi al 

crimelor predicate 

 DCJI Pe 

parcursul 

anului  

Număr de cereri executate în 

raport cu cele recepționate 

 

Obiectivul strategic VIII. Integritate şi anticorupţie 

Obiectivul specific 8.1. Promovarea integrității în cadrul entităților publice 



Nr. 

d/o 

Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de 

realizare 

Indicatori Documente de referință 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

86.  Asigurarea angajării şi 

promovării agenţilor publici 

pe bază de merit şi de 

integritate profesională 

 

 

 SRUPS 

Autoritățile 

administrati

ve din 

subordine 

Pe 

parcursul 

anului 

1. Numărul de agenţi publici 

angajaţi prin concurs sau prin 

transfer de la alte entităţi 

publice 

2. Numărul cazierelor de 

integritate solicitate la 

angajare 

3. Numărul de contestații 

depuse împotriva rezultatelor 

concursurilor organizate 

4. Numărul de agenţi publici 

angajaţi / reconfirmaţi în 

funcţii ca urmare a verificării 

conform Legii  nr. 271/2008 

privind verificarea titularilor 

şi a candidaţilor la funcţii 

publice 

Planul de acţiuni privind 

implementarea  Strategiei 

naţionale de integritate  şi 

anticorupţie pentru anii 2017–

2020 

(HP nr. 56 din  30.03.2017) 

 

87.  Asigurarea respectării 

regimului de incompatibilităţi, 

de restricţii în ierarhie şi de 

limitare a publicităţii 

 

 

 

 

 

 

 SRUPS 

Autoritățile 

administrati

ve din 

subordine 

Pe 

parcursul 

anului 

1. Numărul de cazuri de 

incompatibilităţi şi restricţii 

în ierarhie atestate şi 

soluţionate 

2. Numărul de sesizări la 

ANI cu privire la încălcarea 

regimului de 

incompatibilităţi şi limitare a 

publicităţii 

3. Numărul de persoane 

suspendate pentru asemenea 

încălcări 

Planul de acţiuni privind 

implementarea  Strategiei 

naţionale de integritate  şi 

anticorupţie pentru anii 2017–

2020 

(HP nr. 56 din  30.03.2017) 

 



Nr. 

d/o 

Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de 

realizare 

Indicatori Documente de referință 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

88.  Asigurarea respectării 

regimului declarării averilor şi 

intereselor personale 

 

 

 SRUPS 

DPSJ 

Autoritățile 

administrati

ve din 

subordine 

Pe 

parcursul 

anului 

1. Registru electronic 

actualizat la zi 

2. Numărul cheilor publice 

eliberate / revocate 

3. Numărul total de subiecți 

ai declarării angajaţi / numiţi 

/ cu mandatele validate 

numiți în funcție pe parcursul 

anului în entitatea publică 

4. Numărul total de agenți 

publici care au încetat 

raporturile de serviciu / 

muncă pe parcursul anului 

5. Numărul total de membri 

ai colegiilor / comisiilor de 

admitere în profesie, de 

evaluare,  disciplinare și/sau 

de etică a profesiilor conexe 

justiției adăugați în sistem        

Planul de acţiuni privind 

implementarea  Strategiei 

naţionale de integritate şi 

anticorupţie pentru anii 2017–

2020 

(HP nr. 56 din  30.03.2017) 

 

89.  Asigurarea respectării 

regimului conflictelor de 

interese şi neadmiterea 

favoritismului 

 SRUPS 

Autoritățile 

administrati

ve din 

subordine 

Pe 

parcursul 

anului 

1. Numărul conflictelor de 

interese declarate și 

soluţionate în cadrul 

entităţilor publice 

2. Numărul conflictelor de 

interese sesizate la ANI 

Planul de acţiuni privind 

implementarea  Strategiei 

naţionale de integritate şi 

anticorupţie pentru anii 2017–

2020 

(HP nr. 56din  30.03.2017) 

90.  Asigurarea respectării 

regimului cadourilor 

 SFA 

(secretarul 

comisiei de  

evidență și 

Pe 

parcursul 

anului 

1. Numărul cadourilor 

predate comisiei de evidență 

și evaluare a cadourilor 

2. Numărul şi suma 

Planul de acţiuni privind 

implementarea  Strategiei 

naţionale de integritate  şi 

anticorupţie pentru anii 2017–



Nr. 

d/o 

Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de 

realizare 

Indicatori Documente de referință 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

evaluare a 

cadourilor)  

Autoritățile 

administrati

ve din 

subordine 

cadourilor răscumpărate 

3. Registrul de evidenţă a 

cadourilor publicae pe pagina 

web  

2020 

(HP nr. 56 din  30.03.2017) 

 

91.  Asigurarea neadmiterii, 

denunţării şi tratării 

influenţelor 

necorespunzătoare 

 SRUPS 

Autoritățile 

administrati

ve din 

subordine 

Pe 

parcursul 

anului 

1. Numărul cazurilor de 

influenţă necorespunzătoare 

denunţate, soluţionate în 

cadrul entităţii publice 

2. Numărul cazurilor de 

influenţă necorespunzătoare 

denunţate la CNA  

Planul de acţiuni privind 

implementarea  Strategiei 

naţionale de integritate  şi 

anticorupţie pentru anii 2017–

2020 

(HP nr. 56 din  30.03.2017) 

 

92.  Asigurarea neadmiterii și 

denunţării manifestărilor de 

corupţie; protecţia 

avertizorilor de integritate 

 SRUPS 

SAI 

Autoritățile 

administrati

ve din 

subordine 

Pe 

parcursul 

anului 

1. Numărul manifestărilor de 

corupţie denunţate de către 

agenţii publici conducătorilor 

entităţii publice şi agenţiilor 

anticorupţie 

2. Numărul avertizărilor de 

integritate depuse în cadrul 

entităţiipublice 

3. Numărul avertizărilor de 

integritate transmise la CNA 

4. Numărul avertizorilor de 

integritate supuşi protecţiei 

Planul de acţiuni privind 

implementarea  Strategiei 

naţionale de integritate  şi 

anticorupţie pentru anii 2017–

2020 

(HP nr. 56 din  30.03.2017) 

 

93.  Asigurarea intoleranţei faţă de 

incidentele de integritate 

 

 SRUPS 

Autoritățile 

administrati

ve din 

Pe 

parcursul 

anului 

1. Numărul de sancţiuni 

disciplinare aplicate în cadrul 

entităţii publice în legătură 

cu incidentele de integritate 

Planul de acţiuni privind 

implementarea  Strategiei 

naţionale de integritate  şi 

anticorupţie pentru anii 2017–



Nr. 

d/o 

Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de 

realizare 

Indicatori Documente de referință 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

subordine admise de agenţii publici 

2. Numărul sesizărilor 

depuse de către conducătorul 

entităţii publice la autoritățile 

anticorupţie cu privire la 

incidentele de integritate ce 

constituie infracţiuni şi 

contravenţii 

3. Numărul de suspendări din 

funcţii ale agenţilor publici 

inculpaţi pentru infracţiuni 

de corupţie sau conexe 

corupţiei 

2020 

(HP nr. 56 din  30.03.2017) 

 

94.  Asigurarea gestionării 

transparente şi responsabile a 

patrimoniului public şi a 

asistenţei externe 

 DMI 

SAI 

DRI 

DAMEP 

Autoritățile 

administrati

ve din 

subordine 

Pe 

parcursul 

anului 

1. Informaţia privind 

gestionarea patrimoniului 

entităţilor publice publicată. 

Informaţia privind atragerea şi 

gestionarea asistenţei externe, 

publicată 

2. Rapoartele entităţilor publice 

care au atras fonduri externe cu 

privire la rezultatul 

(performanţa) obţinut în urma 

acestei asistenţe 

3. Carte de audit intern, planuri 

strategice şi planuri anuale ale 

activităţii de audit, aprobate de 

către entităţile publice 

4. Declaraţiile de răspundere 

Planul de acţiuni privind 

implementarea  Strategiei 

naţionale de integritate  şi 

anticorupţie pentru anii 2017–

2020 

(HP nr. 56 din  30.03.2017) 

 



Nr. 

d/o 

Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de 

realizare 

Indicatori Documente de referință 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

managerială publicate pe 

paginile web oficiale 

5. Raportul anual consolidat 

privind controlul financiar 

public intern, elaborat 

6. Planurile anuale şi 

trimestriale de achiziţii publice 

ale entităţilor publice, publicate 

pe paginile lor web oficiale 

7. Numărul de rezultate ale 

procedurilor de achiziţii 

publice contestate la Agenţia 

Naţională pentru Soluţionarea 

Contestaţiilor şi în instanţele de 

judecată şi rezultatele 

examinării 

95.  Asigurarea respectării 

accesului la informaţii de 

interes public 

 Toate 

subdiviziuni

le și 

autoritățile 

administrati

ve din 

subordine 

Pe 

parcursul 

anului 

1. Persoană responsabilă de 

accesul la informaţii de 

interes public, desemnată 

2. Numărul de solicitări de 

acces la informaţii, transmise 

anual entităţilor publice 

3. Numărul de refuzuri de 

acces la informaţii 

4. Numărul contestațiilor 

depuse anual în instanţa de 

judecată împotriva refuzului 

entităţilor publice de a oferi 

acces la informaţii 

Planul de acţiuni privind 

implementarea  Strategiei 

naţionale de integritate  şi 

anticorupţie pentru anii 2017–

2020 

(HP nr. 56 din  30.03.2017) 

 



Nr. 

d/o 

Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de 

realizare 

Indicatori Documente de referință 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

5. Numărul de hotărîri 

adoptate anual de instanţele 

de judecată privind obligarea 

entităţilor publice de a oferi 

informaţiile solicitate 

96.  Asigurarea implementării 

managementului riscurilor de 

corupţie 

 SAI 

DAMEP 

Autoritățile 

administrati

ve din 

subordine 

 

Pe 

parcursul 

anului 

1. Registrele riscurilor, care 

includ și riscurile de corupţie, 

elaborate de către entităţile 

publice 

2. Completarea registrului 

riscurilor cu riscurile de 

corupţie după incidentele de 

integritate din cadrul entităţilor 

publice 

3. Raportul privind 

implementarea măsurilor de 

tratare a riscurilor, elaborat 

anual 

Planul de acţiuni privind 

implementarea  Strategiei 

naţionale de integritate  şi 

anticorupţie pentru anii 2017–

2020 

(HP nr. 56 din  30.03.2017) 

 

97.  Asigurarea respectării 

regimului de restricţii şi 

limitări în legătură cu 

încetarea mandatului, a 

raporturilor de muncă sau de 

serviciu şi migrarea agenţilor 

publici în sectorul privat 

(pantuflaj) 

 SRUPS 

SFA 

Autoritățile 

administrati

ve din 

subordine 

Pe 

parcursul 

anului 

1. Numărul anual de agenţi 

publici care şi-au încetat 

mandatul, raporturile de 

muncă sau de serviciu şi 

numărul ofertelor de muncă 

sau de angajare oferite 

agenţilor publici în cadrul 

organizaţiilor comerciale, 

comunicate de către agenţii 

publici înainte de încetarea 

mandatului, a raporturilor de 

Planul de acţiuni privind 

implementarea  Strategiei 

naţionale de integritate  şi 

anticorupţie pentru anii 2017–

2020 

(HP nr. 56 din  30.03.2017) 

 



Nr. 

d/o 

Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de 

realizare 

Indicatori Documente de referință 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

muncă sau de serviciu 

2. Numărul de contracte 

comerciale refuzate anual de 

către entităţile publice din 

motivul că în organizaţiile 

comerciale activează 

persoane care, pe parcursul 

ultimului an, au fost agenți 

publici în cadrul entităţilor 

publice 

98.  Instruirea, după caz, a 

agenţilor publici şi a 

conducătorilor entităţilor 

publice cu privire la rigorile 

de integritate instituţională,  

cu privire la evitarea riscurilor 

de corupţie la elaborarea 

proiectelor,  cu privire la 

managementul riscurilor de 

corupţie 

 SRUPS 

Autoritățile 

administrati

ve din 

subordine 

Pe 

parcursul 

anului 

Numărul instruirilor organizate Planul de acţiuni privind 

implementarea  Strategiei 

naţionale de integritate  şi 

anticorupţie pentru anii 2017–

2020 

(HP nr. 56 din  30.03.2017) 

Obiectivul specific 8.2. Consolidarea transparenţei şi responsabilității faţă de societate 

99.  8.2.1. Înaintarea acţiunilor în 

regres împotriva persoanelor 

responsabile de condamnarea 

Republicii Moldova la 

CtEDO 

 

 

 DC 

DAG 

Pe 

parcursul 

anului 

1. Numărul acţiunilor de regres 

înaintate 

2. Sentinţele în privinţa 

persoanelor responsabile de 

condamnarea RM la CtEDO 

pronunţate 

3.Volumul de mijloace 

Planul de acţiuni privind 

implementarea  Strategiei 

naţionale de integritate şi 

anticorupţie pentru anii 2017–

2020 

(HP nr. 56 din  30.03.2017) 

 



Nr. 

d/o 

Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de 

realizare 

Indicatori Documente de referință 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

financiare recuperate ca urmare 

a acţiunilor în regres de la 

responsabilii de condamnarea 

Republicii Moldova la CtEDO 

100.  Asigurarea respectării 

transparenţei în procesul 

decizional 

 DAMEP Trimestrul 

I, IV 

Raport anual privind 

transparenţa în procesul 

decizional publicat pe pagina 

web 

 

Planul de acţiuni privind 

implementarea  Strategiei 

naţionale de integritate  şi 

anticorupţie pentru anii 2017–

2020 

(HP nr. 56 din  30.03.2017) 

Obiectivul strategic IX. Consolidarea controlului intern managerial 

Obiectivul specific 9.1.  Implementarea sistemului de  control intern managerial 

101.  Elaborarea proiectului 

Hotărîrii Guvernului privind  

instituirea vacanței 

instituționale 

 DEAN Trimestrul 

I - II 

Proiect elaborat și remis 

Guvernului spre aprobare 

Prioritățile ministerului pentru 

anul curent 

102.  Asigurarea realizării planului 

de acțiuni  pentru 

implementarea sistemului de 

control intern managerial 

 

 DAMEP 

Grupul de 

lucru pentru 

implementa

rea 

sistemului 

CIM 

Trimestrul 

I - III 

Sistem de control intern 

managerial implementat 

conform standardelor naționale 

de control intern aprobate prin 

Ordinul ministrului finanțelor 

189/2015 

Planul de acțiuni pentru 

implementarea Programului de 

dezvoltare a controlului 

financiar public intern pentru 

anii 2018-2020 

(HG. nr. 124 din 2.02. 2018) 

103.  Desfășurarea unui exercițiu de 

evaluare a implementării 

sistemului de control intern 

managerial în cadrul 

ministerului 

 

 

 

 

 

DAMEP Trimestrul 

III 

Evaluare efectuată Planul de acțiuni pentru 

implementarea Programului de 

dezvoltare a controlului 

financiar public intern pentru 

anii 2018-2020 



Nr. 

d/o 

Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen de 

realizare 

Indicatori Documente de referință 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

(HG. nr. 124 din 2.02. 2018) 

104.  Monitorizarea și asigurarea 

implementării recomandărilor 

Curții de Conturi aferente 

activității Ministerului 

Justiției 

 DAMEP 

DMI 

ANP 

ANA 

SAI 

Pe 

parcursul 

anului 

Recomandările Curții de 

Conturi implementate 

Hotărîrea CC nr. 43 din 

30.11.2016; 

Hotărîrea CC nr.93 din 

15.12.2018; 

Hotărîrea CC nr.92 din 

15.12.2018 

Hotărîrea CC nr. 53 din 

24.07.2018. 

105.  Elaborarea proiectului 

Hotărîrii Guvernului cu 

privire la aprobarea 

metodologiei calculării 

tarifelor pentru lucrările 

efectuate și serviciile prestate, 

contra plată, de subdiviziunile 

și autoritățile din subordinea 

Ministerului Justiției 

 DEAN 

Autoritățile 

administrati

ve din 

subordine 

Trimestrul 

I - II 

Proiect elaborat și remis 

Guvernului spre aprobare 

Hotărîrea Guvernului nr. 

720/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abrevieri și sigle: 

 

 

DMI  Direcția management instituțional 

SRUPS Serviciul resurse umane și probleme speciale 

SFA Secția financiar-administrativă 

SAI Serviciul audit intern 

DAG Direcția agent guvernamental 

DEAN Direcția elaborare acte normative 

DAAN Direcția avizare acte normative 

DPSJ Direcția profesii și servicii juridice 

DCJI Direcția cooperare juridică internațională 

DRI Direcția relații internaționale 

DC Direcția contencios 

DAMEP Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor 

ARIJ Agenția resurse informaționale juridice 

ANP Administrația Națională a Penitenciarelor 

INP Inspectoratul Național de Probațiune 

CNEJ Centrul Național de Expertize Judiciare 

AAIJ 

ANA 

UNEJ 

CC 

CEDO 

CtEDO 

CIM 

 

Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești 

Agenția Națională a Arhivelor 

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești 

Curtea de Conturi 

Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale 

Curtea europeană a drepturilor omului 

Control intern managerial 

 

 


