MINISTERUL JUSTIŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

ORDIN
mun. Chișinău

31 ianuarie 2020

nr. 18

Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al
Ministerului Justiției pentru anul 2020
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 2020, conform anexei.
2. Conducătorii subdiviziunilor și autorităților administrative din subordine vor asigura:
1) elaborarea, în baza prezentului Plan, a propriilor planuri de acțiuni pentru anul 2020;
2) prezentarea în adresa Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor semestrial și
anual, a informației privind gradul de implementare al Planului (pînă la data de 10 iulie 2020
și pînă la data de 10 ianuarie 2021).
3. Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor va elabora raportul privind gradul de
implementare al Planului pînă la data de 31 ianuarie 2021.
4. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Direcției analiză,
monitorizare și evaluare a politicilor.

Fadei NAGACEVSCHI
Ministru

Anexă
la Ordinul ministrului justiției
nr.18 din 31 ianuarie 2020
Planul de acțiuni al Ministerului Justiției pentru anul 2020
Nr.
d/o
1.

1.

2.

Acțiuni

Subacțiuni

Responsabili

2.

3.

4.

Termen de
realizare
5.

Indicatori
6.

Documente de
referință
7.

Riscuri aferente
8.

Obiectivul strategic I: Asigurarea continuității reformelor în sectorul justiției și perfecționarea cadrului normativ
Obiectivul specific 1.1. Consolidarea capacităților sistemului judecătoresc
Definitivarea și
Prioritățile
DAMEP
Trimestrul Proiect definitivat,
Riscuri externe:
promovarea
consultat public și și
ministerului pentru 1. Imprevizibilitatea
I
proiectului Strategiei
remis Guvernului spre anul curent
deciziilor politice.
de dezvoltare a
aprobare.
sectorului justiției
Riscuri interne:
pentru anii 2020-2023
1.Insuficiența resurselor
umane.
Uniformizarea
1. Promovarea
Planul de acțiuni al Riscuri externe:
DEAN
Triestrul I- Proiect de lege
practicii judiciare şi
proiectului de lege
promovat
pe
Guvernului pentru
II
1. Lipsa de consecvență
respectarea
privind excluderea
platforma
anii 2020-2023
și susținere politică în
principiului securităţii competenței Curții
parlamentară.
(HG nr. 636 din
promovarea
și
raporturilor juridice
Supreme de Justiție de a
11.12.2019)
implementarea
emite hotărîri / avize cu
reformelor inițiate.
caracter explicativ
2. Examinarea
Planul de acțiuni al Riscuri interne:
DEAN
Trimestrul 1. Studiu efectuat;
oportunității instituirii
Guvernului pentru
I-II
1. Insuficiența
DAMEP
2. Propuneri de
competenței Curții
anii 2020-2023
resurselor umane.
modificare a cadrului (HG nr. 636 din
Supreme de Justiție de a
normativ inițiate, la
publica fișe tematice
11.12.2019)
necesitate.
bazate pe jurisprudență
care vizează anumite
chestiuni specifice, cu
actualizarea în mod
sistematic pentru a

Nr.
d/o
1.

Acțiuni

Subacțiuni

Responsabili

2.

3.

4.

Termen de
realizare
5.

Indicatori
6.

Documente de
referință
7.

Riscuri aferente
8.

reflecta evoluţiile în
jurisprudenţa sa
3.

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
2020);
3. Note informative
privind progresele
înregistrate prezentate
conducerii.

4.

Elaborarea proiectului
Hotărîrii Guvernului
privind aprobarea
metodologiei de
cuantificare a
cheltuielilor suportate
de instanța de judecată

DEAN

Trimestrul
I-II

Proiect elaborat și
remis Guvernului spre
aprobare.

Legea nr. 76 din 21
aprilie 2016 cu
privire la
reorganizarea
instanţelor
judecătoreşti

Riscuri externe:
1. Interes scăzut din
partea agenților
economici specializați
în proiectare/
construcții;
2. Neimplicarea activă
a autorităților publice
locale.
Riscuri interne:
1. Capacități reduse de
absorbție și executare a
resurselor financiare
alocate pentru obiectele
de infrastructură;
2. Tergiversarea
procedurilor de achiziții
publice;
3. Lipsa personalului
calificat în domeniul
construcțiilor.
Art. 98 alin.(4) din Riscuri externe:
Codul de procedură 1. Avize negative.
civilă
Riscuri interne:
1. Capacități reduse în
elaborarea analizei
impactului de
reglementare;
2. Inexistența unui
mecanism anterior de
cuantificare a

Nr.
d/o
1.

Acțiuni

Subacțiuni

Responsabili

2.

3.

4.

Termen de
realizare
5.

Indicatori
6.

Documente de
referință
7.

Riscuri aferente
8.

cheltuielilor.
5.

Implementarea în toate
instanțele de judecată
a noii versiuni a
Sistemului
informațional judiciar
SIJ

1. Achiziționarea
serviciilor de
mentenanță a SIJ

AAIJ

Trimestrul
I-II

Sistem informațional
judiciar implementat
în 100% de instanțe de
judecată.

DEAN
AAIJ

Trimestrul
II-II

Proiect elaborat și Planul naţional de
remis Guvernului spre acțiuni în domeniul1.
aprobare
drepturilor omului
pentru anii 20182022
(HP nr. 89 din
24.05.2018)

2. Asigurarea instruirii
utilizatorilor SIJ;

Planul de acțiuni al
Guvernului pentru
anii 2020-2023
(HG nr. 636 din
11.12.2019)

3. Soluționarea
deficiențelor de
funcționalitate raportate
de utilizatorii SIJ
4. Înregistrarea AAIJ la
CNPDCP în calitate de
operator de date cu
caracter personal pentru
SIJ
6.

Asigurarea accesului
la justiție prin
implementarea
dosarului electronic

1. Revizuirea Codului
de procedură civilă
pentru remedierea
deficiențelor
identificate în procesul
de pilotare inițială a
aplicației e-Dosar
judiciar

Riscuri externe:
1. Tergiversarea
procesului de
înregistrare la
CNPDCP.
Riscuri interne:
1. Tergiversarea
procedurii de
achiziționare a
serviciilor de
mentenanța a SIJ;
2. Neacoperirea
necesităților de
instruire;
3. Insuficiența
resurselor alocate.
Riscuri externe:
1. Rezultatele
nesatisfăcătoare ale
procesului de pilotare a
noii versiuni PIGD.
Riscuri interne:
1. Tergiversarea
procesului de
dezvoltare și testare a
aplicației informatice eDosar judiciar;
2. Neidentificarea
tuturor deficinețelor în
raport cu etapele
procesuale.

Nr.
d/o
1.

Acțiuni

Subacțiuni

Responsabili

2.

3.

4.

Termen de
realizare
5.

Indicatori
6.

2. Extinderea graduală a AAIJ
pilotării aplicației
informatice e-Dosar
judiciar în instanțele de
judecată

Pe
parcursul
anului

Numărul instanțelor
judecătorești în care
este pilotată aplicația
informatică e-dosar
Judiciar.

3. Încheierea
acordurilor privind
utilizarea aplicației edosar judiciar cu
avocații din
circumscripția
instanțelor de judecată
în care sistemul este
pilotat
4. Revizuirea cadrului
normativ relevant
(Codul de procedură
penală, Codul
contravenţional, Codul
de executare) în
corespundere cu
funcționalitățile tehnice
ale aplicației e-Dosar
judiciar

Pe
parcursul
anului

1. Numărul
acordurilor încheiate
cu avocații;
2. Rata actelor depuse
prin intermediul
aplicației informatice
e-Dosar judiciar.

Trimestrul
III-IV

Proiect elaborat și
remis Guvernului spre
aprobare

AAIJ

DEAN
AAIJ

Documente de
referință
7.

Riscuri aferente
8.

Planul naţional de
acțiuni în domeniul
drepturilor omului
pentru anii 2018–
2022
(HP nr. 89 din
24.05.2018)
Planul naţional de
acțiuni în domeniul
drepturilor omului
pentru anii 2018–
2022
(HP nr. 89 din
24.05.2018)

Riscuri externe:
1. Reducerea /
întreruperea asistenței
tehnice din partea
partenerilor de
dezvoltare.

Planul naţional de
acțiuni în domeniul2.
drepturilor omului
pentru anii 20182022
(HP nr. 89 din
24.05.2018)

Riscuri externe:
1. Dezvoltarea
insuficientă a
funcționalităților
necesare.
Riscuri interne:
1. Tergiversarea
procesului de
dezvoltare și testare a
aplicației informatice eDosar judiciar.

Obiectivul specific 1.2. Consolidarea independenței și responsabității sistemului judecătoresc

Riscuri externe:
1. Insuficiența
cunoștințelor și
neimplicarea activă a
utilizatorilor e-Dosar
judiciar.

Nr.
d/o
1.

7.

8.

Acțiuni

Subacțiuni

Responsabili

2.

3.

4.

Promovarea
proiectului de
modificare a
Constituției Republicii
Moldova în partea ce
se referă la sistemul
judecătoresc
Ajustarea cadrului
legal în vederea
eficientizării activității
de evaluare a
judecătorilor, inclusiv
prin prisma intereselor
acestora

Termen de
realizare
5.

Indicatori

DEAN

Trimestrul
I

Proiect elaborat și
remis Guvernului spre
aprobare

Planul de acțiuni al
Guvernului pentru
anii 2020-2023
(HG nr. 636 din
11.12.2019)

Riscuri externe:
1. Lipsa consensului la
nivel politic privind
modificările propuse

DEAN

Trimestrul
I-II

1. Proiect de lege
elaborat, consultat
public;

Planul de acțiuni al
Guvernului pentru
anii 2020-2023
(HG nr. 636 din
11.12.2019)

Riscuri externe:
1. Lipsa consensului la
nivel politic privind
modificările propuse;
2. Opinii critice ale
organizațiilor
internaționale.

Planul de acțiuni al
Guvernului pentru
anii 2020-2023
(HG nr. 636 din
11.12.2019)

Riscuri externe:
1. Lipsa consensului
între profesioniștii din
domeniu (judecători,
procurori, avocați,
mediul academic și
mediul asociativ)
privind oportunitatea
abrogării.

Planul de acțiuni al
Guvernului pentru
anii 2020-2023
(HG nr. 636 din

Riscuri interne:
1. Capacități limitate de
personal în efectuarea
unei analize ample.

6.

2. Proiect expediat
Comisiei de la Veneția
pentru expertizare;

Documente de
referință
7.

Riscuri aferente
8.

3. Proiect elaborat și
remis Guvernului spre
aprobare.
9.

Elaborarea proiectului
de lege pentru
abrogarea art. 307 din
Codul penal al
Republicii Moldova
nr. 985/2002

DEAN
AAIJ

Trimestrul
II

1. Analiza datelor
statistice privind
frecvența aplicării art.
307 (etapa de urmărire
penală și judecarea în
fond a cauzei);
2. Proiect elaborat și
remis Guvernului spre
aprobare.

10.

Analiza competențelor
președinților
instanțelor
judecătorești pentru a

DAMEP
DEAN

Noiembrie

1. Studiu efectuat;
2. Propuneri de
modificare a cadrului
normativ inițiate, la

Nr.
d/o
1.

11.

12.

13.

Acțiuni

Subacțiuni

Responsabili

2.

3.

4.

identifica dacă acestea
nu interferează cu
independența și
imparțialitatea fiecărui
judecător în parte
Eficientizarea
activității Consiliului
Superior al
Magistraturii şi a
organelor din
subordinea sa

Ajustarea cadrului
legal în vederea
eficientizării activității
de evaluare a
procurorilor, inclusiv
prin prisma intereselor
acestora
Revizuirea cadrului
legal referitor la

Termen de
realizare
5.

Indicatori
6.

necesitate.

Documente de
referință
7.

Trimestrul
III-IV

1. Proiect de lege
elaborat, consultat
public.
2. Proiect elaborat și
remis Guvernului spre
aprobare.

DEAN

Trimestrul
II-III

Proiect elaborat și
remis Guvernului spre

8.

11.12.2019)

1. Analiza practicilor
DAMEP
Planul de acțiuni al
Decembrie 1. Studiu efectuat;
Consiliului Superior al
Guvernului pentru
2020
2. Propuneri de
DEAN
Magistraturii de
anii 2020-2023
modificare a cadrului (HG nr. 636 din
implementare a
normativ inițiate, la
prevederilor legale în
11.12.2019)
necesitate.
partea ce ține de
promovarea unui sistem
bazat pe merit în
procesul de selecție și
promovare a
judecătorilor
2. Analiza activității
DAMEP
Trimestrul 1. Studiu efectuat;
Inspecției Judiciare și a
2. Propuneri de
III-IV
DEAN
mecanismului de
modificare a cadrului
răspundere disciplinară
normativ inițiate, la
a judecătorilor
necesitate.
Obiectivul specific 1.2. Consolidarea independenței și responsabilității organelor procuraturii
DEAN

Riscuri aferente

Planul de acțiuni al
Guvernului pentru
anii 2020-2023
(HG nr. 636 din
11.12.2019)

Planul de acțiuni al
Guvernului pentru

Riscuri interne:
1. Capacități limitate de
personal în efectuarea
unei analize ample;
2. Interes scăzut din
partea partenerilor de
dezvoltare în efectuarea
analizei.

Riscuri externe:
1. Lipsa consensului la
nivel politic privind
modificările propuse;
2. Opinii critice ale
organizațiilor
internaționale.

Nr.
d/o
1.

Acțiuni

Subacțiuni

Responsabili

2.

3.

4.

Termen de
realizare
5.

componența
Consiliului Superior al
Procurorilor
14.

15.

Revizuirea cadrului
legal ce ține de
competențele
organelor de
administare ale
sistemului procuraturii
în vederea fortificării
capacităţilor şi
asigurării
independenţei
Eficientizarea
răspunderii
disciplinare a
procurorilor

Indicatori
6.

aprobare.

DEAN

1. Analiza rolului
DEAN
Inspecției Procurorilor
DAMEP
și identificarea
soluțiilor de
eficientizare a activității
și asigurare a
independenței

Trimestrul
II-III

Proiect elaborat și
remis Guvernului spre
aprobare.

Trimestrul
ș III

1. Studiu efectuat;
2. Propuneri de
modificare a cadrului
normativ inițiate, la
necesitate.

Documente de
referință
7.

Riscuri aferente
8.

anii 2020-2023
(HG nr. 636 din
11.12.2019)
Planul de acțiuni al
Guvernului pentru
anii 2020-2023
(HG nr. 636 din
11.12.2019)

Planul de acțiuni al
Guvernului pentru
anii 2020-2023
(HG nr. 636 din
11.12.2019)

Riscuri externe:
1. Colaborarea
ineficientă
(neprezentarea
informațiilor pentru
efectuarea analizei din
partea PG și CSP).

Prioritățile
ministerului pentru
anul curent și
executarea
hotărîrilor Curții
Constituționale

Riscuri externe:
1. Tergiversarea
avizării proiectelor de
acte normative de către
autoritățile vizate.

Obiectivul specific 1.3. Îmbunătățirea legislației procesuale și execuționale
16.

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.

Riscuri interne:
1. Depășirea termenului
de expiediere spre
aprobare din

Nr.
d/o
1.

17.

18.

Acțiuni

Subacțiuni

Responsabili

2.

3.

4.

Elaborarea proiectului
Legii pentru
modificarea Codului
contravențional (în
vederea înlăturării
deficiențelor
identificate în
aplicarea normelor
penale, executării
Hotărîrilor Curții
Constituționale)

Revizuirea rolului
Curții Supreme de
Justiție și
modernizarea
sistemului de recurs

2. Elaborarea
proiectului de
modificare a Codului
penal
1. Analiza deficiențelor
identificate și a
propunerilor
recepționate de la
autoritățile interesate

Termen de
realizare
5.

Indicatori

DEAN

Trimestrul
III – IV

Proiect elaborat și
remis Guvernului spre
aprobare

DEAN

Trimestrul
I - II

1. Propuneri
recepționate,
deficiențe identificate,
amendamente
formulate;
2. Hotărîri ale Curții
Constituționale
examinate,
amendamente
formulate.
Proiect elaborat și
remis Guvernului spre
aprobare

Prioritățile
ministerului pentru
anul curent și
executarea
hotărîrilor Curții
Constituționale

6.

Documente de
referință
7.

Riscuri aferente
8.

considerentul
complexității
modificărilor propuse.
Riscuri externe:
1. Tergiversarea
avizării proiectelor de
acte normative de către
autoritățile vizate.
Riscuri interne:
1. Depășirea termenului
de expiediere spre
aprobare din
considerentul
complexității
modificărilor propuse.

2. Elaborarea
DEAN
proiectului de
modificare a Codului
contravențional
1. Elaborarea și
DEAN
aprobarea proiectului de
lege privind asigurarea
publicității ședințelor de
judecată prin
examinarea recursului
în materie penală cu
participarea părților

Trimestrul
III – IV

Trimestrul
II

Proiect elaborat și
remis Guvernului spre
aprobare.

Planul de acțiuni al
Guvernului pentru
anii 2020-2023
(HG nr. 636 din
11.12.2019)

2. Revizuirea unor
temeiuri de recurs
pentru a se asigura
examinarea în
exclusivitate a
aspectelor de drept

Trimestrul
II

Proiect elaborat și
remis Guvernului spre
aprobare.

Planul de acțiuni al
Guvernului pentru
anii 2020-2023
(HG nr. 636 din
11.12.2019)

Riscuri externe:
1. Reticența sistemului
judecătoresc privind
oportunitatea operării
modificărilor propuse.

Nr.
d/o
1.

19.

Acțiuni

Subacțiuni

Responsabili

2.

3.

4.

3. Analiza oportunității
modificării legislației în
vederea instituirii
obligativității
judecătorului-raportor
de a întocmi un raport
în scris, la etapa
deciderii admisibilității
recursului, care ar
cuprinde circumstanțele
de fapt constatate de
instanțele inferioare,
soluțiile identificate,
precum și pretinsele
motive de ilegalitate
invocate
1. Organizarea
consultărilor în cadrul
Grupului de lucru creat

Elaborarea proiectului
de revizuire a cadrului
de reglementare a
activităților de
investigații și urmărire 2. Elaborarea și
penală desfășurate de
promovarea proiectului
către structurile
de lege
specializate,
eliminarea lacunelor,
dispozițiilor
contradictorii și a celor
care nu permit
desfășurarea
investigațiilor

Termen de
realizare
5.

Indicatori
6.

Trimestrul
II

1. Studiu efectuat;

DEAN

Trimestrul
I - II

Consultări în cadrul
Grupului de lucru
organizate.

DEAN

Trimestrul
III-IV

Proiect elaborat și
remis Guvernului spre
aprobare, după caz.

2. Propuneri de
modificare a cadrului
normativ inițiate, la
necesitate.

Documente de
referință
7.

Riscuri aferente
8.

Planul de acțiuni al
Guvernului pentru
anii 2020-2023
(HG nr. 636 din
11.12.2019)

Strategia națională
de ordine și
securitate publică
pentru anii 20172020 (HG nr.354 din
31.05.2017)

Riscuri externe:
1. Lipsa consesului
autorităților cu
competențe în domeniul
activităților speciale de
investigații asupra
modificărilor propuse.

Nr.
d/o
1.

Acțiuni

Subacțiuni

Responsabili

2.

3.

4.

20.

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
DC
mecanism legal și a
modului de
implementare a acestuia
în practică cu
identificarea
problemelor atestate și
a soluțiilor de
remediere
2. Elaborarea
DEAN
proiectului de
DC
modificare a cadrului
normativ, după caz

Trimestrul
I - II

Definitivarea și
promovarea
proiectului Legii
pentru modificarea
Codului de executare
(măsuri de securitate
faţă de condamnaţi
drog-dependenţi)
Modificarea Codului
Contravențional în
vederea accesibilizării
procedurilor judiciare
conform necesităților
persoanelor cu
dizabilităţi

DEAN
ANP

Trimestrul
I - III

DEAN

Elaborarea proiectului
de lege privind
modificarea cadrului

DEAN

21.

22.

23.

Termen de
realizare
5.

Indicatori
6.

Riscuri aferente
8.

Prioritățile
ministerului pentru
anul curent

Riscuri interne:
1. Capacități reduse de
personal în efectuarea
unei analize ample.

Proiect elaborat și
remis Guvernului spre
aprobare.

Prioritățile
ministerului pentru
anul curent

Riscuri externe:
1. Lipsa consensului
între autoritățile cu
atribuții în domeniu.
Riscuri interne:
1.Insuficiența resurselor
umane.

Trimestrul
I - II

Amendamente
elaborate, consultate
public și incluse în
proiectul consolidat de
modificare a Codului
Contravențional

Planul naţional de
acțiuni în domeniul
drepturilor omului
pentru anii 2018–
2022
(HP nr. 89 din
24.05.2018)

Trimestrul
I-II

Proiect elaborat și
remis Guvernului spre
aprobare

Art. 257 alin. (3)
din Codul
administraiv

Trimestrul
IV

Analiză efectuată și
recomandări
formulate.

Documente de
referință
7.

Proiect elaborat și
remis Guvernului spre
aprobare

Nr.
d/o
1.

Acțiuni

Subacțiuni

Responsabili

2.

3.

4.

Termen de
realizare
5.

Indicatori
6.

normativ conex în
vederea armonizării cu
prevederile Codului
administrativ

Documente de
referință
7.

Riscuri aferente
8.

nr.116/2018

Obiectivul strategic II. Integritate, anticorupţie și combaterea spălării banilor
Obiectivul specific 2.1. Consolidarea cadrului legislativ în domeniul integrității și anticorupției
24.

Modificarea legislației
în vederea
perfecționării și
fortificării
mecanismului de
control al averilor și
intereselor, precum și
a eficientizării
activității Autorității
Naționale de
Integritate

DEAN

Trimestrul
I-II

Proiect elaborat și
remis Guvernului spre
aprobare.

Planul de acțiuni al
Guvernului pentru
anii 2020-2023
(HG nr. 636 din
11.12.2019)

25.

Modificarea legislației
în vederea
eficientizării activității
Procuraturii
Anticorupție și a
Centrului Național
Anticorupție
Elaborarea proiectului
Codului de conduită al
angajatului Centrului

DEAN

Trimestrul
II-III

Proiect elaborat și
remis Guvernului spre
aprobare

Planul de acțiuni al
Guvernului pentru
anii 2020-2023
(HG nr. 636 din
11.12.2019)

DEAN

Trimestrul
II-III

Proiect elaborat și
remis Guvernului spre
aprobare

26.

Riscuri externe:
1. Lipsa unei informații
complexe prezentată de
ANI privind
deficiențele atestate în
procesul de control al
averilor și intereslor
personale;
2. Interes scăzut din
partea partenerilor
dezvoltarea în
acordarea suportului.
Riscuri interne:
1. Insuficiența
resurselor umane.

Nr.
d/o
1.

27.

28.

29.

30.

Acțiuni

Subacțiuni

Responsabili

2.

3.

4.

Național Anticorupție
Ajustarea sancţiunilor
penale pentru
infracţiunile de
corupţie

1. Analiza
proporționalității
sancțiunilor penale
pentru infracţiunile de
corupţie în raport cu
gravitatea faptei, după
caz modificarea
cadrului normativ

DAMEP
DEAN

Termen de
realizare
5.

Trimestrul
III-IV

AAIJ

Indicatori
6.

Documente de
referință
7.

1. Studiu efectuat;
2. Propuneri de
modificare a cadrului
normativ inițiate, la
necesitate.

Planul de acțiuni al
Guvernului pentru
anii 2020-2023
(HG nr. 636 din
11.12.2019)

Riscuri aferente
8.

Riscuri interne:
1. Capacități reduse de
personal în efectuarea
unei analize ample.

Sporirea gradului de
Număr de comunicate Planul de acțiuni al
Cabinetul
Pe
informare a publicului
de presă plasate pe
Guvernului pentru
ministrului
parcursul
privind hotărîrile
pagina Ministerului
anii 2020-2023
anului
SICMM
judecătoreşti de
Justiției și transmise
(HG nr. 636 din
condamnare a actorilor
mijloacelor de
11.12.2019)
din sectorul justiţiei
informare în masă
pentru acte de corupţie
Desfășurarea
SRUPS
Pe
Numărul instruirilor
Strategia
instruirilor pentru
parcursul
organizate / numărul
națională de
Autoritățile
angajații din aparatul
anului
participanților
integritate și
administrativ
central al ministerului
anticorupție
e din
și autoritățile
pentru anii
subordine
administrative din
2017-2020
subordine cu privire la
(HP nr.56 din 30
rigorile de integritate
instituţională
martie 2017)
Obiectivul specific 2.2. Promovarea măsurilor legislative în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului
Promovarea Strategiei
naționale de prevenire
și combatere a spălării
banilor și finanțării
terorismulu pentru anii
2020-2024 și Planului

DAMEP

Trimestrul
I-II

1. Proiect consultat
public;
2. Proiect definitivat și
remis spre aprobare
Guvernului.

Planul de acțiuni al
Guvernului pentru
anii 2020-2023
(HG nr. 636 din
11.12.2019)

Riscuri externe:
1. Recepționarea
avizelor negative din
partea actorilor cu
atribuții în domeniu, în
raport cu acțiunile

Nr.
d/o
1.

Acțiuni

Subacțiuni

Responsabili

2.

3.

4.

Termen de
realizare
5.

Indicatori
6.

Documente de
referință
7.

de acțiuni pentru
implementarea
acesteia

31.

32.

33.

Promovarea
proiectului de Lege
privind procedura de
constatare a
încălcărilor în
domeniul spălării
banilor și finanțării
terorismului și modul
de aplicare a
sancțiunilor
Perfecționarea
cadrului legislativ ce
reglementează
regimurile măsurilor
asiguratorii, confiscării
speciale și confiscării
extinse

DEAN

Trimestrul
I

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)
Colectarea datelor
AAIJ
Trimestrul Date statistice
Legea nr. 308/2017
statistice privind
I
colectate.
cu privire la
bunurile sechestrate şi
prevenirea și
confiscate
combaterea spălării
banilor și finanțării
terorismului
Obiectivul strategic III: Asigurarea coordonării activității profesiilor conexe sistemului justiției
1. Elaborarea
amendamentelor la
cadrul legal ce
reglementează aplicarea
măsurilor asiguratorii,
confiscării speciale și
confiscării extinse

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

Riscuri aferente
8.

formulate în proiect.
Riscuri interne:
1. Lipsa personalului
specializat în cadrul
aparatului central al
ministerului în
domeniul PCSBFT.
Riscuri externe:
1. Lipsa consensului din
partea tuturor actorilor
cu privire la conținutul
proiectului.

Riscuri externe:
1. Nerecepționarea
propunerilor din partea
autorităților cu
competențe în domeniu.

Riscuri interne:
1. Insuficiența
resurselor umane;
2. Generarea datelor
incomplete / erori ale
sistemului.

Nr.
d/o
1.

Acțiuni

Subacțiuni

Responsabili

2.

3.

4.

Termen de
realizare
5.

Indicatori
6.

Documente de
referință
7.

Riscuri aferente
8.

Obiectivul specific 3.1. Ajustarea cadrului normativ care reglementează activitatea avocaților și mediatorilor
34.

Elaborarea proiectului
de lege pentru
modificarea Legii
nr. 1260/2002 cu
privire la avocatură

35.

Introducerea
standardelor de calitate
pentru serviciile
prestate de
reprezentanţii
profesiilor conexe
sistemului justiţiei

1. Elaborarea și
aprobarea standardelor
de calitate, care ar putea
servi drept repere în
activitatea avocaților și
în procesul de
monitorizare externă a
calităţii serviciilor de
asistenţă juridică
garantată de stat
acordate de către
avocaţi
2. Elaborarea
standardelor unice de
calitate a serviciilor
prestate de mediatori

DEAN

Trimestrul
III-IV

Proiect elaborat și
remis Guvernului spre
aprobare.

Planul de acțiuni al
Guvernului pentru
anii 2020-2023
(HG nr. 636 din
11.12.2019)

DPSJ

Trimestrul
II-III

Standarde de calitate
aprobate.

Planul de acțiuni al
Guvernului pentru
anii 2020-2023
(HG nr. 636 din
11.12.2019)

Trimestrul
II-III

Standarde de calitate
aprobate.

(CNAJGS)

DPSJ
(Consiliul de
mediere)

Riscuri externe:
1. Divergențe între
opinia ministerului și a
breslei avocaților în
raport cu unele
modificări care se
propun a fi operate.

Obiectivul specific 3.2. Elaborarea cadrului normativ în vederea implementării cadrului normativ în domeniul actvității notariale
36.

Definitivarea și
promovarea
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

Riscuri externe:
1. Divergențe între
opinia ministerului și a
breslei notarilor în
raport cu unele
modificări care se

Nr.
d/o
1.

Acțiuni

Subacțiuni

Responsabili

2.

3.

4.

Termen de
realizare
5.

Indicatori
6.

Documente de
referință
7.

37.

Elaborarea proiectului
Hotărîrii Guvernului
cu privire la plata
pentru îndeplinirea
actelor notariale și
spezele procedurilor
notariale

DEAN
DPSJ

Trimestrul
I - II

Proiect elaborat și
remis Guvernului spre
aprobare.

Art. 38 din Legea
nr. 69/2016 cu
privire la
organizarea
activității notarilor

38.

Elaborarea proiectului
legii pentru
modificarea Legii nr.
69/2016 cu privire la
organizarea activității
notarilor în scopul
asigurării clarității
unor norme și
excluderii
interpretărilor abuzive
Elaborarea cadrului
normativ pentru
implementarea
Registrului electronic

DEAN
DPSJ

Trimestrul
I-II

Proiect elaborat și
remis Guvernului spre
aprobare.

Prioritățile
ministerului pentru
anul curent

DEAN
ARIJ
DPSJ

Trimestrul
II - III

Proiect elaborat și
remis Guvernului spre
aprobare.

Art. 256 din Codul
civil (legea de
modernizare),
Art. 24 din Legea

39.

1. Definitivarea și
promovarea proiectului
Hotărîrii Guvernului cu
privire la aprobarea

Riscuri aferente
8.

propun a fi operate;
2. Inexistența unei
analize ample a
costurilor suportate la
întocmirea actelor
notariale.
Riscuri externe:
1. Divergențe între
opinia ministerului și a
breslei notarilor în
raport cu unele
modificări care se
propun a fi operate.
Riscuri interne:
2. Inexistența unei
analize ample a
costurilor suportate la
întocmirea actelor
notariale.
Riscuri externe:
1. Divergențe între
opinia ministerului și a
breslei notarilor în
raport cu unele
modificări care se
propun a fi operate.

Nr.
d/o
1.

Acțiuni

Subacțiuni

Responsabili

2.

3.

4.

unic al procurilor

40.

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

41.

Promovarea
proiectului Legii
pentru modificarea
Legii nr. 113/2010
privind executorii
judecătorești (sporirea
gradului de
responsabilizare a

conceptului tehnic al
Registrului electronic
unic al procurilor
2. Elaborarea
DEAN
proiectului Hotărîrii
ARIJ
Guvernului cu privire la DPSJ
aprobarea
Regulamentului privind
funcționarea Registrului
electronic unic al
procurilor
DEAN
DPSJ

Termen de
realizare
5.

Indicatori
6.

Documente de
referință
7.

Riscuri aferente
8.

nr. 246/2018
privind procedura
notarială
Trimestrul
III - IV

Proiect elaborat și
remis Guvernului spre
aprobare.

Trimestrul
I - II

Ordin elaborat și
aprobat.

Art. 29 alin. (6) din
Legea nr. 69/2016
cu privire la
organizarea
activității notarilor

Trimestrul
I - II

Proiect de lege remis
repetat Guvernului
spre aprobare.

Planul de acțiuni al
Guvernului pentru
anii 2020-2023
(HG nr. 636 din
11.12.2019)

Riscuri externe:
1. Funcționalitățile
tehnice ale Registrului
de stat al unităților de
drept nu permit
includerea acestei
categorii de informații;
2. Elaborarea
instrucțiunii va fi
posibilă după
modificarea
parametrilor tehnici.
Obiectivul specific 3.3. Ajustarea cadrului normativ care reglementează modul de organizare și activitate a executorilor judecătorești
DEAN

Nr.
d/o
1.

42.

43.

44.

Acțiuni

Subacțiuni

Responsabili

2.

3.

4.

executorului
judecătoresc,
fortificarea procedurii
de control etc.)
Elaborarea proiectului
Ordinului ministrului
justiției pentru
aprobarea
Regulamentului
privind modul de
evidență, de pregătire,
de păstrare și de
predare a arhivei
biroului executorului
judecătoresc
Promovarea
proiectului Hotărîrii
Guvernului cu privire
la aprobarea
Conceptului tehnic al
Sistemului
informațional
automatizat „Registrul
procedurilor de
executare”

Extinderea
competențelor
Centrului Naţional de
Expertize Judiciare în
domeniul cercetării
științifice

Termen de
realizare
5.

Indicatori

Documente de
referință
7.

Riscuri aferente

DEAN
DPSJ
ANA

Trimestrul
I - II

Ordin elaborat și
aprobat.

Art. 31 alin. (2) din
Legea nr.113/2010
privind executorii
judecătorești.

Riscuri externe:
1. Divergențe între
opinia ministerului și a
breslei executorilor în
raport cu unele
modificări care se
propun a fi operate.

DEAN
ARIJ
DPSJ

Trimestrul
II- III

Proiect definitivat și
remis Guvernului spre
aprobare.

Art. 8 lit. (f) din
Legea nr.113/2010
privind executorii
judecătorești

Riscuri externe:
1. Divergențe între
opinia ministerului și a
breslei executorilor cu
privire la necesitatea
utilizării unui registru
unic;
2. Reticența
executorilor în testarea
funcționalităților
registrului.

Prioritățile
ministerului pentru
anul curent

Riscuri externe:
1. Colaborare
defectuoasă între
autoritățile cu atribuții
în domeniu.
Riscuri interne:

6.

Obiectivul specific 3.4. Consolidarea expertizei judiciare
1. Definitivarea și
DEAN
Trimestrul Proiect definitivat și
promovarea proiectului CNEJ
II
remis Guvernului spre
de modificare a
aprobare.
Hotărîrii Guvernului nr.
1412 din 27.12.2016 cu
privire la Centrul

8.

Nr.
d/o
1.

Acțiuni

Subacțiuni

Responsabili

2.

3.

4.

Termen de
realizare
5.

Indicatori
6.

Documente de
referință
7.

național de expertize
judiciare
45.

46.

47.

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
Elaborarea proiectului
Hotărîrii Guvernului
privind aprobarea
standardelor de
autorizare a
laboratoarelor de
expertiză judiciară

CNEJ
DEAN

Trimestrul
I - II

1. Analiza efectuată;
2. Proiect elaborat,
după caz.

Prioritățile
ministerului pentru
anul curent

DEAN
CNEJ

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 3.5. Stabilirea clară şi echitabilă a mecanismelor de impozitare și asigurare socială
pentru reprezentanţii profesiilor conexe sistemului justiţiei
Analiza cadrului legal
DPSJ
Octombrie Analiză efectuată;
Planul de acțiuni al
în scopul îmbunătățirii
DEAN
2020
propuneri de
Guvernului pentru
mecanismului de
modificare a cadrului anii 2020-2023
asigurare socială și
normativ inițiate, la
(HG nr. 636 din
medicală a
necesitate.
11.12.2019)
reprezentanților
profesiilor conexe
justiției

Riscuri aferente
8.

1. Capacități reduse ale
ministerului în
efectuarea AIR.
Riscuri externe:
1. Divergențe de opinii
între instituțiile cu
competențe în domeniu
cu privire la conceptul
unic.

Riscuri externe:
1. Blocarea activităţii
de expertiză judiciară,
în condițiile
necorespunderii
laboratoarelor la
cerințele noilor
standarde.

Riscuri externe:
1. Reticența
autorităților relevante /
reprezentanților
profesiilor liberale în
furnizarea datelor
necesare pentru
efectuarea analizei.

Nr.
d/o
1.

48.

Acțiuni

Subacțiuni

Responsabili

2.

3.

4.

Analiza cadrului legal
în scopul stabilirii unui
regim fiscal echitabil
pentru reprezentanții
profesiilor conexe
justiției

DPSJ
DEAN

Termen de
realizare
5.

Octombrie
2020

Indicatori
6.

Analiză efectuată;
propuneri de
modificare a cadrului
normativ inițiate, la
necesitate.

Documente de
referință
7.

Planul de acțiuni al
Guvernului pentru
anii 2020-2023
(HG nr. 636 din
11.12.2019)

Riscuri aferente
8.

2. Lipsa interesului din
partea experților în
efectuarea unei analize.
Riscuri interne:
1. Capacități reduse în
efectuarea unei analize
cuprinzătoare.
Riscuri externe:
1. Reticența
autorităților relevante /
reprezentanților
profesiilor liberale în
furnizarea datelor
necesare efectuării
analizei.
Riscuri interne:
1. Capacități reduse în
efectuarea unei analize
cuprinzătoare.

Obiectivul specific 3.6. Sporirea performanțelor în activitatea profesiilor juridice
49.

1. Nr. sesizărilor
Prioritățile
declarate admisibile în ministerului pentru
raport cu cele depuse
anul curent
(dezagregat pe
profesii juridice);
2. Categoriile
sancțiunilor aplicate și
gradul de executare a
acestora (dezagregat
pe profesii juridice).
Obiectivul strategic IV: Promovarea respectării drepturilor omului pe domeniile de responsabilitate ale Ministerului Justiției

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

Nr.
d/o
1.

Acțiuni

Subacțiuni

Responsabili

2.

3.

4.

Termen de
realizare
5.

Indicatori
6.

Documente de
referință
7.

Riscuri aferente
8.

Obiectivul specific 4.1. Consolidarea cadrului operațional și instituțional în domeniul drepturilor omului
50.

51.

52.

Finalizarea reformei
1. Modificarea Legii nr. DEAN
Trimestrul Proiect elaborat și
Planul de acțiuni al Riscuri externe:
instituţiei Avocatului
52 din 3 aprilie 2014 cu
I - II
remis Guvernului spre Guvernului pentru
1. Divergențe de opinii
Poporului, prin
privire la Avocatul
aprobare
anii 2020-2023
între entitățile cu
îmbunătăţirea Legii nr. Poporului
(HG nr. 636 din
competențe în domeniu
52 din 3 aprilie 2014
(Ombudsmanul)
11.12.2019)
(MNPT, OAP)
cu privire la Avocatul
Poporului
(Ombudsmanul) în
conformitate cu
recomandările
Comisiei de la
Veneţia, şi asigurarea
finanţării acesteia
conform Principiilor
de la Paris
Promovarea
DEAN
Trimestrul Proiect elaborat și
Planul de acțiuni al
proiectului legii
I - II
remis Guvernului spre Guvernului pentru
privind modificarea
aprobare.
anii 2020-2023
cadrului normativ în
(HG nr. 636 din
domeniul combaterii
11.12.2019)
discriminării și
egalității, inclusiv
ajustarea acestuia la
expertiza Consiliul
Europei (Legea nr.
121/2012 cu privire la
asigurarea egalităţii și
al Legii nr. 298/2012)
Obiectivul specific 4.2. Fortificarea cadrului legislativ în domeniul prevenirii și combaterii violenței față de femei și a violenței în familie
Promovarea
proiectului Legii

DEAN
INP

Trimestrul
I-II

Proiect elaborat și
remis spre aprobare

Prioritățile
ministerului pentru

Nr.
d/o
1.

53.

Acțiuni

Subacțiuni

Responsabili

2.

3.

4.

privind modificarea
cadrului legislativ în
scopul asigurării
monitorizării
electronice de către
organele de probațiune
a persoanelor care
comit acte de violență
în familie la etapa de
aplicare a măsurilor de
protecție victimei
Ajustarea cadrului
normativ pentru
asigurarea drepturilor
victimelor
infracțiunilor privind
viața sexuală la
prevederile Convenției
de la Istanbul și
Convenției de la
Lanzarote

DEAN

Termen de
realizare
5.

Trimestrul
I-II

Indicatori

Documente de
referință
7.

6.

Guvernului.

anul curent

1. Propunerilor de
modicare a cadrului
normativ analizate în
cadrul Grupului de
lucru;
2. Proiect consultat
public, definitivat și
remis Guvernului spre
aprobare.

Prioritățile
ministerului pentru
anul curent

Riscuri aferente
8.

Obiectivul specific 4.3. Consolidarea sistemului de justiție juvenilă
54.

Instituirea
mecanismului de
dejudiciarizare la nivel
național

55.

Colectarea datelor și
elaborarea rapoartelor

1. Analiza cadrului
normativ național în
domeniu și a practicilor
altor state

DEAN
DAMEP

Trimestrul
III - IV

AAIJ

Trimestrul
I

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)
Date colectate privind: Planul naţional de
1. Numărul măsurilor acțiuni în domeniul

Riscuri interne:
1. Capacități reduse ale
ministerului în
efectuarea unei analize
ample.

Riscuri interne:
1. Generarea datelor

Nr.
d/o
1.

Acțiuni

Subacțiuni

Responsabili

2.

3.

4.

Termen de
realizare
5.

privind aplicarea
alternativelor pentru
detenție în privința
minorilor trași la
răspundere penală

56.

57.

Analiza constatărilor
din studiul efectuat cu
suportul UNICEF
privind audierea în
condiții speciale a
copiilor victime /
martori ai
infracțiunilor inclusiv
Definitivarea și
aprobarea standardelor
privind amenajarea
spațiilor de audiere în
condiții speciale a
copiilor elaborate de
către CNPAC

1. Elaborarea
proiectului de
modificare a legislației,
după caz

DEAN

Trimestrul
II-III

DEAN

Trimestrul
I – II

Indicatori
6.

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 din Codul
penal.
Proiect elaborat și
remis spre aprobare
Guvernului.

Standarde elaborate și
aprobate.

Documente de
referință
7.

drepturilor omului
pentru anii 2018–
2022
(HP nr. 89 din
24.05.2018)

Planul naţional de
acțiuni
în domeniul
drepturilor omului
pentru anii 2018–
2022
(HP nr. 89 din
24.05.2018)
Planul naţional de
acțiuni
în domeniul
drepturilor omului
pentru anii 2018–
2022
(HP nr. 89 din
24.05.2018)
Planul de acțiuni
pentru anii 20182020 privind
implementarea

Riscuri aferente
8.

incomplete / eronate de
către sistem.

Nr.
d/o
1.

Acțiuni

Subacțiuni

Responsabili

2.

3.

4.

Termen de
realizare
5.

Indicatori
6.

Documente de
referință
7.

Riscuri aferente
8.

Strategiei naționale
de prevenire şi
combatere a
traficului de ființe
umane pentru anii
2018-2023
(HG nr. 461 din
22.05.2018)
Obiectivul specific 4.4. Asigurarea respectării drepturilor persoanelor în domeniul sănătății mintale
58.

59.

Analiză a cadrului
DEAN
Trimestrul 1. Cadru normativ și
Planul naţional de Riscuri externe:
normativ național și a
III - IV
practicile altor state
acțiuni
1. Divergențe de opinii
practicilor altor state
analizate, cu
în domeniul
ale speciliștilor.
în vederea introducerii
identificarea soluțiilor drepturilor omului
Riscuri interne:
formelor noi de
de reglementare
pentru anii 2018–
1. Lipsa personalului cu
tratament prin
legală;
2022
cunoștințe specifice
constrîngere în condiții
2. Proiect de lege
(HP nr. 89 din
domeniului de referință.
de ambulatoriu și
elaborat, după caz.
24.05.2018)
supraveghere
psihiatrică obligatorie
Obiectivul specific 4.5. Asigurarea respectării drepturilor omului pentru persoanele aflate în custodia statului
Identificarea soluțiilor 1. Evaluarea practicilor ANP
Trimestrul 1. Raport de evaluare Planul de acțiuni al
pentru neadmiterea
privind aplicarea
I-II
elaborat;
Guvernului pentru
utilizării excesive a
arestului și formularea
2. Propuneri
anii 2020-2023
măsurii preventive –
recomandărilor în
formulate.
(HG nr. 636 din
arestul preventiv,
scopul eliminării
11.12.2019)
inclusiv prin
fenomenului aplicării
implementarea unor
măsuri disciplinare și
pecuniare pentru cei
care abuzează de acest
instrument

arestului fără
respectarea strictă a
garanțiilor prevăzute de
articolul 5 din
Convenția europeană
privind apărarea

Nr.
d/o
1.

60.

Acțiuni

Subacțiuni

Responsabili

2.

3.

4.

Realizarea politicii de
stat privind punerea în
aplicare a pedepselor
şi măsurilor privative
de libertate în scopul
reintegrării sociale a
persoanelor reţinute

drepturilor omului și a
libertăților
fundamentale
1. Monitorizarea și
ANP
evaluarea implementării DAMEP
Strategiei de dezvoltare DAG
a serviciului penitenciar
în Republica Moldova
pentru anii 2016–2020

Termen de
realizare
5.

Pe
parcursul
anului

Indicatori
6.

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

Documente de
referință
7.

Planul naţional de
acțiuni
în domeniul
drepturilor omului
pentru anii 2018–
2022
(HP nr. 89 din
24.05.2018)

Riscuri aferente
8.

Riscuri interne:
1. Insuficiența umane în
cadrul sistemului
penitenciar;
2. Cuantumul
insuficient al resurselor
financiare alocat în
raport cu cuantumul
necesar.

Nr.
d/o
1.

Acțiuni

Subacțiuni

Responsabili

2.

3.

4.

Termen de
realizare
5.

2. Consolidarea
capacităților
instituționale la nivelul
instituțiilor penitenciare
și dezvoltarea
profesională a
personalului din
sistemul penitenciar

ANP

Pe
parcursul
anului

3. Planificarea/alocarea
anuală a mijloacelor
financiare necesare
pentru implementarea
proiectelor de
construcție/reconstrucți
e a penitenciarelor
(Centrul penitenciar
Chișinău, Casa de arest
Bălți,
Penitenciarul nr. 7 –
Rusca)

ANP

Pe
parcursul
anului

Indicatori
6.

acreditate;
8. Rata de
implementare a
Strategiei.
1. Numărul de
psihologi/ asistenți
sociali angajați în
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.
1. Suma mijloacelor
financiare alocate
pentru implementarea
proiectelor de
construcție/reconstrucț
ie a penitenciarelor;
2. Planurile
individuale de
construcție/reconstrucț
ie pentru fiecare
penitenciar;
3. Gradul de absorbție

Documente de
referință
7.

Riscuri aferente
8.

Planul naţional de
acțiuni
în domeniul
drepturilor omului
pentru anii 2018–
2022
(HP nr. 89 din
24.05.2018)

Riscuri interne:
1. Insuficiența
personalului calificat;
2. Insuficiența
resurselor financiare
alocate pentru instruirea
personalului
administrației
penitenciare.

Planul naţional de
acțiuni
în domeniul
drepturilor omului
pentru anii 2018–
2022
(HP nr. 89 din
24.05.2018)

Riscuri interne:
1. Cuantumul
insuficient al resurselor
financiare alocat în
raport cu cuantumul
necesar;
2. Capacități scăzute de
absorbție a mijloacelor
financiare alocate;
3. Tergiversarea
aprobării documentației
de proiect.

Nr.
d/o
1.

Acțiuni

Subacțiuni

Responsabili

2.

3.

4.

4. Continuarea
procesului de
modernizare a
sistemului penitenciar
prin amenajarea/
reutilarea spaţiilor de
detenţie, conform
normelor şi
standardelor europene

5. Modificarea
Hotărîriri Guvernului
nr. 609/2006 în scopul
instituirii normelor
privind asigurarea
copiilor născuți în

ANP

ANP

Termen de
realizare
5.

Pe
parcursul
anului

Trimestrul
III

Indicatori
6.

a mijloacelor
financiare alocate
construcției/reconstruc
ției penitenciarelor;
4. Numărul de instituții
penitenciare construite/
reconstruite.
1. Planul de
modernizare actualizat
2. Spaţiile de detenţie
amenajate/reutilate;
3. Rapoarte elaborate
privind gradul de
executare a lucrărilor.

Proiect elaborat și
aprobat.

Documente de
referință
7.

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)
Planul naţional de
acțiuni
în domeniul
drepturilor omului
pentru anii 2018–
2022

Riscuri aferente
8.

Riscuri interne:
1. Imposibilitatea
replanificării
spațiilor/blocurilor;
2. Cuantumul
insuficient al resurselor
financiare alocat în
raport cu cuantumul
necesar;
3. Capacități scăzute de
atragere a asistenței
externe.

Nr.
d/o
1.

Acțiuni

Subacțiuni

Responsabili

2.

3.

4.

instituțiile de detenție
cu:
a) raţie alimentară
conform regulilor
nutriţionale;
b) echipament
individual;
c) produse de igienă și
întreținere
6. Aprobarea normelor
minime de echipare a
angajaților instituțiilor
penitenciare cu
dispozitive pentru paza,
escortarea și
supravegherea
persoanelor private de
libertate
61.

62.

Termen de
realizare
5.

Indicatori
6.

Documente de
referință
7.

Riscuri aferente
8.

(HP nr. 89 din
24.05.2018)

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)

Identificarea
companiei care
urmează să
construiască noul
penitenciar în
municipiul Chișinău,
semnarea contractului
și demararea lucrărilor
de construcție

ANP

Trimestrul
I-III

1. Licitație publică
organizată;

Planul de acțiuni al
Guvernului pentru
anii 2020-2023
(HG nr. 636 din
11.12.2019)

Diminuarea numărului
de deținuți escortați la
instanțele de judecată

1. Amenajarea în sediile ANP
instituțiilor penitenciare
a unor spații speciale
pentru examinarea
chestiunilor ce țin de

2. Companie
identificată, contract
semnat.

Pe
parcursul
anului

1. Numărul spațiilor
special amenajate;
2. Rata ședințelor
desfășurate în spațiile
special amenajate și

Planul naţional de
acțiuni
în domeniul
drepturilor omului
pentru anii 2018–

Riscuri externe:
1. Lipsa companiilor
naționale cu experiență
în realizarea proiectelor
similare;
2. Lipsa interesului
companiior străine în
participarea la
concursurile publice /
licitații.
Riscuri interne:
1. Defecțiuni tehnice
ale sistemului de
videoconferință.

Nr.
d/o
1.

63.

Acțiuni

Subacțiuni

Responsabili

2.

3.

4.

Reorganizarea
serviciilor / unităților
medicale din cadrul
instituțiilor de detenție

executarea pedepsei
prin intermediul
sistemului de
videoconferință
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 independenței
personalului medical/
Amendarea cadrului
normativ în baza
propunerilor formulate
de către membrii
grupului de lucru
2. Formularea
propunerilor pentru
includerea persoanelor
deținute în lista
subiecților beneficiari
de asigurare obligatorie
de asistenţă medicală

Termen de
realizare
5.

Indicatori
6.

Documente de
referință
7.

prin intermediul
sistemului de
videoconferință.

2022
(HP nr. 89 din
24.05.2018)

Riscuri aferente
8.

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)

Riscuri externe:
1. Opinii divergente ale
autorităților implicate
(MJ, ANP, MSMPS).

ANP
DAMEP
DEAN

Trimestrul
II - III

Propunere și nota de
argumentare expediate
în adresa Ministerului
Sănătății, Muncii și
Protecției Sociale.

Planul naţional de
acțiuni
în domeniul
drepturilor omului
pentru anii 2018–
2022
(HP nr. 89 din
24.05.2018)

Riscuri externe:
1. Colaborarea
defectuoasă între
autoritățile cu atribuții
în domeniu.

Nr.
d/o
1.

Acțiuni

Subacțiuni

Responsabili

2.

3.

4.

Termen de
realizare
5.

Indicatori
6.

64.

Dezvoltarea
Sistemului
informațional eReținere

1. Definitivarea și
DEAN
promovarea conceptului ARIJ
tehnic al Sistemului
informațional eReținere

Trimestrul
I - II

Proiect elaborat și
remis Guvernului spre
aprobare.

65.

Asigurarea unui nivel
adecvat de instruire a
subiecților implicați în
prevenirea și
combaterea torturii
conform standardelor
stabilite în Protocolul
de la Istanbul și
consacrate în
jurisprudența CtEDO

1. Consolidarea
ANP
capacităţilor
personalului instituțiilor
de detenţie și al
instituţiilor
psihoneurologice în
domeniul standardelor
stabilite în Protocolul
de la Istanbul, inclusiv
în domeniul prevenirii
violenței între deținuți

Pe
parcursul
anului

66.

Fortificarea capacității 1. Elaborarea
sistemului de protecție proiectului de revizuire

1. Numărul de
persoane instruite;
2. Numărul de petiții
examinate privind
încălcarea
standardelor în
locurile de detenţie;
3. Rata cazurilor
soluţionate;
4. Numărul de cazuri
soluționate privind
violența între deținuți
Proiect elaborat și

DEAN

Trimestrul

Documente de
referință
7.

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 20172020
(H.G. nr.748 din
20.09.2017)
Planul naţional de
acțiuni
în domeniul
drepturilor omului
pentru anii 2018–
2022
(HP nr. 89 din
24.05.2018)

Planul naţional de

Riscuri aferente
8.

Riscuri externe:
1. Colaborarea
defectuoasă între
autoritățile cu atribuții
în domeniu.

Riscuri externe:
1. Deficinețe în
identificarea experților
naționali / internaționali
cu experienșă în
domeniu.

Nr.
d/o
1.

Acțiuni

Subacțiuni

Responsabili

2.

3.

4.

a persoanelor care
denunță acte de tortură

a cadrului normativ
relevant

ANP

Termen de
realizare
5.

II-III

Indicatori
6.

remis Guvernului spre
aprobare.

Documente de
referință
7.

acțiuni
în domeniul
drepturilor omului
pentru anii 2018–
2022
(HP nr. 89 din
24.05.2018)

Riscuri aferente
8.

Riscuri externe:
1. Opinii divergente ale
entităților cu atribuții în
domeniu.
Riscuri interne:
1. Neidentificarea
direcțiilor de intervenție
legislativă;
2. Nedeterminarea
conceptuală a instituției
care va asigura
protecția persoanelor
care denunță actele de
tortură.

Obiectivul specific 4.6. Dezvoltarea mecanismelor de prevenire și remediere a încălcărilor CEDO
67.

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

2. Elaborarea
proiectului Hotărîrii
Guvenului pentru

ANP
DEAN

Trimestrul
I-II

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.
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)

Prioritățile
ministerului pentru
anul curent

Riscuri externe:
1. Aplicarea
neuniformă de către
instanțele de judecată a
mecanismului
compensatoriu.
Riscuri interne:
1. Capacități reduse în
evaluarea condițiilor
precare de detenție și
prezentării poziției în
instanța de judecată.

Nr.
d/o
1.

Acțiuni

Subacțiuni

Responsabili

2.

3.

Indicatori

4.

Termen de
realizare
5.

DEAN
DAG

Trimestrul
I - II

Proiect supus avizării
repetate și remis
Guvernului spre
aprobare.

6.

Documente de
referință
7.

Riscuri aferente
8.

aprobarea
Regulamentului cu
privire la evaluarea
condițiilor de detenție
68.

69.

Definitivarea
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
Analiza cadrului
normativ și
identificarea /
formularea
mecanismului legal
eficient de înaintare a
acţiunilor în regres
împotriva persoanelor
responsabile de
condamnarea
Republicii Moldova la
CtEDO

Prioritățile
ministerului pentru
anul curent

1. Analiză efectuată;
Planul de acţiuni
Riscuri interne:
2. Numărul acţiunilor privind
1. Capacități reduse în
de regres înaintate;
implementarea
efectuarea unei analize
3. Sentinţele în
Strategiei naţionale complexe, inclusiv sub
privinţa persoanelor
de integritate şi
aspect comparat.
responsabile de
anticorupţie pentru
condamnarea RM la
anii 2017–2020
CtEDO pronunţate;
(HP nr. 56 din
4.Volumul de
30.03.2017)
mijloace financiare
recuperate ca urmare a
acţiunilor în regres de
la responsabilii de
condamnarea
Republicii Moldova la
CtEDO.
Obiectivul specific 4.7. Revizuirea cadrului legal pentru îmbunătățirea legislației mass-media și accesul la informație
DC
DAG

Pe
parcursul
anului

Nr.
d/o
1.

Acțiuni

Subacțiuni

Responsabili

2.

3.

4.

70.

Formularea unor
prevederi clare în ceea
ce privește categoria
de informații care sînt
de interes public

71.

Reglementarea
domeniului
activităților
filantropice și de
sponsorizare realizate
în vederea asigurării
durabilității și
independenței
organizațiilor
neguvernamentale

1. Examinarea
legislației relevante
(Legea nr. 982/2000
privind accesul la
informație; Legea nr.
133/2011 privind
protecția datelor cu
caracter personal;
Legea nr. 171/1994 cu
privire la secretul
comercial; Legea nr.
245/2008 cu privire la
secretul de stat) cu
identificarea
deficiențelor și
formularea propunerilor
1. Efectuarea analizei
de oportunitate privind
modificarea cadrului
normativ în domeniu

Termen de
realizare
5.

DEAN

DEAN

Indicatori
6.

1. Cadrul normativ
examinat, deficiențe
identificate;
2. Proiect de lege
elaborat, după caz.

Trimestrul
I-II

Documente de
referință
7.

Riscuri aferente

Planul naţional de
acțiuni în domeniul
drepturilor omului
pentru anii 2018–
2022
(HP nr. 89 din
24.05.2018)

Riscuri interne:
1. Deficiențe în
identificarea / indicarea
exhaustivă a
categoriilor de
informație care sînt de
interes public.

Studiu efectuat,
propuneri formulate.

2. Elaborarea
Trimestrul Proiect elaborat și
proiectului de act
II-III
remis Guvernului spre
normativ, după caz
aprobare
Obiectivul strategic V. Dezvoltarea mecanismelor execuțional-penale și de resocializare
Obiectivul specific 5.1. Realizarea politicii de stat în domeniul penitenciar

8.

Riscuri externe:
1. Divergențe
conceptuale ale
entităților participante
la formularea
modificărilor.
Riscuri interne:
1. Neidentificarea unor
direcții suficiente de
intervenție legislativă.

Nr.
d/o
1.

Acțiuni

Subacțiuni

Responsabili

2.

3.

72.

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

1. Elaborarea
proiectului Ordinului
ministrului justiției
privind modul de
gestionare şi evidenţă,
manuală şi electronică,
a datelor privind
funcţionarii publici cu
statut special
2. Elaborarea
proiectului Ordinului
ministrului justiției cu
privire la aprobarea
Regulamentului privind
siguranța instituțiilor
penitenciare din
subordinea ANP
1. Sporirea numărului
agenților economici
care își desfășoară
activitatea în cadrul
sistemului penitenciar

73.

74.

Dezvoltarea industriei
penitenciare

Eaminarea necesității
revizuirii
mecanismului de
formare și activitate a
Comisiilor din cadrul
instituțiilor
penitenciare

Indicatori

4.

Termen de
realizare
5.

ANP
DEAN

Trimestrul
I - II

Ordin elaborat și
aprobat.

Art. 32 alin. (2) din
Legea nr. 300/2017
cu privire la
sistemul
administraţiei
penitenciare

ANP
DEAN

Trimestrul
I - II

Ordin elaborat și
aprobat.

Legea nr. 300/2017
cu privire la
sistemul
administraţiei
penitenciare

6.

Decembrie 1. Număr de agenți
economici noi în
2020-2023 cadrul sistemului
penitenciar;
2. Număr de locuri de
muncă nou-create
pentru persoanele
private de libertate.
DEAN
ANP

Trimestrul
I-II

Proiect elaborat și
remis spre aprobare
Guvernului.

Documente de
referință
7.

Planul de acțiuni al
Guvernului pentru
anii 2020-2023
(HG nr. 636 din
11.12.2019)

Prioritățile
ministerului pentru
anul curent

Riscuri aferente
8.

Riscuri externe:
1. Interes redus din
partea agenților
economici.
Riscuri interne:
1. Infrastructura
logistică slab
dezvoltată.

Nr.
d/o
1.

Acțiuni

Subacțiuni

Responsabili

2.

3.

4.

Termen de
realizare
5.

Indicatori
6.

Documente de
referință
7.

Riscuri aferente
8.

reglementat prin
Hotărîrea Guvernului
nr. 583/2006
Obiectivul specific 5.2. Realizarea politicii de stat în domeniul probațiunii
75.

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)

Riscuri interne:
1. Capacități reduse de
personal în cadrul
Birourilor de
probațiune.

Nr.
d/o
1.

Acțiuni

Subacțiuni

Responsabili

2.

3.

4.

76.

Dezvoltarea
capacităților
instituționale și
profesionale ale
personalului din
sistemul de probațiune

INP

Pe
parcursul
anului

77.

Consolidarea
capacităților
instituționale prin
reviziurea statutului
profesional al
angajatului din
sistemul de probațiune
Elaborarea Studiului
de fezabilitate pentru
crearea centrelor de
asistență și consiliere
pentru minori

DEAN
INP

Trimestrul
II-III

INP

Trimestrul
II-III

78.

Termen de
realizare
5.

Indicatori
6.

Documente de
referință
7.

Riscuri aferente
8.

1. Numărul de birouri
de probaţiune cu
dotare tehnicomaterială
corespunzătoare;
2. Numărul de sedii
procurate/ închiriate
pentru activităţile de
probaţiune;
3. Numărul de
mijloace tehnice,
necesare monitorizării
electronice,
achiziționate.
Proiect de act
normativ 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)

Prioritățile
ministerului pentru
anul curent

Riscuri externe:
1. Aviz negativ din
partea Ministerului
Finanțelor.

1. Studiu elaborate;
2. Opțiuni privind
crearea centrelor de
asistență și consiliere
pentru minori
formulate.

Prioritățile
ministerului pentru
anul curent;
Proiectul
Consiliului Europei
„Promovarea unui
sistem de justiție
penală bazat pe
respectarea
drepturilor omului
în Republica
Moldova

Riscuri externe:
1. Încetarea asistenței
tehnice a partenerilor de
dezvoltare.

Nr.
d/o
1.

Acțiuni

Subacțiuni

Responsabili

2.

3.

4.

79.

Elaborarea conceptului
Centrului de asistență
și consiliere pentru
minori
Crearea unui sistem
electronic de evidență
a întrevederilor dintre
consilierul de
probațiune și subiectul
probațiunii în scopul
asigurării transparenței
și prevenirii actelor de
corupție
Promovarea
proiectului de
modificare Hotărârii
de Guvern
nr.827/2010 privind
organizarea şi
funcţionarea organelor
de probaţiune, în
scopul majorării
efectivului-limită al
Inspectoratului
Naţional de Probaţiune
şi subdiviziunilor
teritoriale
Elaborarea proiectului
de modificare a
Hotărârii Guvernului
nr.1006/2008 privind
aprobarea modelului
legitimaţiei şi insignei

80.

81.

82.

Termen de
realizare
5.

Indicatori
6.

Documente de
referință
7.

Riscuri aferente

Riscuri externe:
1. Încetarea asistenței
tehnice a partenerilor de
dezvoltare.
Riscuri externe:
1. Resurse financiare
limitate pentru
dezvoltarea sistemului.

DEAN
INP

Pe
parcursul
anului

Proiect de concept
elaborat.

Prioritățile
ministerului pentru
anul curent

INP

Trimestrul
IV

Sistem electronic
creat, număr de
întîlniri organizate

Planul de acțiuni
pentru o guvernare
deschisă pe anii
2019-2020, aprobat
prin HG nr.
1172/2018

INP
DEAN

Trimestrul
I-II

Proiect elaborat și
remis Guvernului spre
aprobare.

Prioritățile
ministerului pentru
anul curent

DEAN
INP

Trimestrul
I-II

Proiect elaborat și
remis Guvernului spre
aprobare.

Prioritățile
ministerului pentru
anul curent

8.

Riscuri externe:
1. Aviz negativ din
partea autortăților
responsabile de politica
de resurse umane în
sectorul public.

Nr.
d/o
1.

Acțiuni

Subacțiuni

Responsabili

2.

3.

4.

Termen de
realizare
5.

Indicatori
6.

Documente de
referință
7.

Riscuri aferente
8.

personalului organelor
de probaţiune, în
corespundere cu
Decizia Comisiei
Naționale de
Heraldică, nr. 193V.01. din 01.10.2019
Obiectivul specific 5.3. Asigurarea responsabilizării şi resocializării agresorilor prin dezvoltarea serviciilor şi mecanismelor de supraveghere
83.

Analiza şi evaluarea
anuală a practicii de
tragere la răspundere
penală pentru violenţă
în familie și violenţă
sexuală

84.

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

AAIJ

INP
ANP

Trimestrul
I

Pe
parcursul
anului

Rapoarte anuale
elaborate.

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 20182020 privind
implementarea
acesteia
(HG nr.281 din
03.04.2018)
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 20182020

Riscuri interne:
1. Erori în infomația
generată de sistem.

Riscuri externe:
1. Colaborarea
defectuoasă între
autoritățile cu atribuții
în domeniu;
2. Lipsa experților în
domeniu.
Riscuri interne:
1. Lipsa personalului
calificat în domeniu;

Nr.
d/o
1.

Acțiuni

Subacțiuni

Responsabili

2.

3.

4.

Termen de
realizare
5.

Indicatori
6.

Documente de
referință
7.

86.

87.

8.

privind
3. Capacități
implementarea
insuficinte, inclusiv
acesteia
resurse financiare
(HG. nr.281 din
alocate.
03.04.2018)
Obiectivul strategic VI: Consolidarea relațiilor externe și cooperării internaționale în domeniul justiției
Asigurarea condițiilor 1. Elaborarea studiu
DRI
Trimestrul 1. Studiu elaborat,
Planul naţional de
Riscuri externe:
pentru implementarea privind condițiile de
DAMEP
I-III
avînd argumentarea
acțiuni în domeniul 1. Lipsa interesului
în dreptul intern al
implementare în dreptul
condițiilor optime de
drepturilor omului
autorităților vizate în
Republicii Moldova a intern al Republicii
implementare;
pentru anii 2018–
recomandările
constatărilor
Moldova a constatărilor
2. Recomandări
2022
formulate de
(deciziilor) organelor
(deciziilor) organelor de
formulate.
(HP nr. 89 din
mecanismele
de control pentru
control pentru aplicarea
24.05.2018)
internaționale.
aplicarea principalelor principalelor tratate ale
tratate ale ONU în
ONU în domeniul
domeniul drepturilor
drepturilor omului
omului
neprivative

85.

Riscuri aferente

Promovarea acțiunilor
aferente ratificării
Protocolului nr.16 la
CEDO
Promovarea
proiectului de lege
pentru modificarea şi
completarea unor acte
legislative în vederea
asigurării cooperării
eficiente cu Curtea
Penală Internaţională

DRI
DEAN

Pe
parcursul
anului

DEAN

Trimestrul
II

1. Acțiuni aferente
ratificării întreprinse;
2. Proiect de lege
elaborat.
Proiect remis repetat
Guvernului spre
aprobare.

Prioritățile
ministerului pentru
anul curent
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
1.

88.

Acțiuni

Subacțiuni

Responsabili

2.

3.

4.

Menținerea relațiilor
strategice cu Statele
Unite ale Americii

1. Asigurarea activității
grupurilor comune de
lucru privind
consolidarea statului de
drept și cooperarea
comercial-economică

DRI
Cabinetul
ministrului

Termen de
realizare
5.

Pe
parcursul
anului

Indicatori

Documente de
referință
7.

6.

Număr de ședințe
desfășurate.

Riscuri aferente
8.

Planul de acțiuni al
Guvernului pentru
anii 2020-2023
(HG nr. 636 din
11.12.2019)

Obiectivul strategic VII. Consolidarea sistemului arhivistic național
89.

Definitivarea
proiectului Strategiei
de dezvoltare a
arhivelor de stat pentru
anii 2020-2024

ANA
DAMEP

Trimestrul
I-II

Proiect elaborat,
consultat public și
remis Guvernului spre
aprobare.

Prioritățile
ministerului pentru
anul curent

Riscuri externe:
1. Interes scăzut din
partea partenerilor de
dezvoltare în oferirea
suportului.
Riscuri interne:
1. Lipsa angajaților
specializați în domeniul
arhivistic în cadrul
aparatului central.

90.

91.

Facilitarea accesului
cetățenilor la
patrimoniul
documentar al
Republicii Moldova

ANA
1. Editarea culegerilor
de documente, altor
publicații de
importanță documentaristorică
2. Realizarea
fotocopiilor de pe
documentele de arhivă
și plasarea lor în mediul
virtual

ANA

Trimestrul
III-IV

1. Numărul volumelor
editate;
2. Numărul
documentelor editate.

Pe
parcursul
anului

1. Numărul
fotocopiilor realizate;
2. Numărul
fotocopiilor plasate în
mediul virtual.

Nr.
d/o
1.

92.

Acțiuni

Subacțiuni

Responsabili

2.

3.

4.

ANA
3. Întreprinderea
acțiunilor aferente
digitalizării și
automatizării sistemului
arhivistic.

Termen de
realizare
5.

Pe
parcursul
anului

Indicatori
6.

Măsurile întreprinse în
scopul digitalizării și
automatizării
sistemului arhivistic.

Documente de
referință
7.

Riscuri aferente
8.

Riscuri externe:
1. Interes scăzut din
partea partenerilor de
dezvoltare în oferirea
suportului.
Riscuri interne:
1. Resurse financiare și
umane insuficiente.

93.

Modificarea cadrului
1. Elaborarea
normativ în domeniul
proiectelor de acte
normative
arhivelor de stat și
arhivării
(Legea nr. 880/1992
privind Fondul
Arhivistic al
Republicii Moldova;
Codului
contravențional al RM
nr. 218/2008; Legea
nr.280/2011 privind
protejarea
patrimoniului cultural
naţional mobil;
Hotărîrea Guvernului
nr. 352/1992 cu privire
la aprobarea
Regulamentului
Fondului Arhivistic de
Stat; Hotărîrea
Guvernului nr.

ANA
DEAN

Triemstrul
II-IV

Proiecte elaborate.

Riscuri externe:
1. Opinii divergente
asupra propunerilor de
modificare a cadrului
normativ.
Riscuri interne:
1. Lipsa angajaților
specializați în domeniul
arhivistic în cadrul
aparatului central.

Nr.
d/o
1.

Acțiuni

Subacțiuni

Responsabili

2.

3.

4.

Termen de
realizare
5.

Indicatori
6.

Documente de
referință
7.

Riscuri aferente
8.

339/2005 cu privire la
aprobarea
Nomenclatorului
lucrărilor efectuate şi a
serviciilor prestate
contra/fără plată de
către Agenția
Națională a Arhivelor;
Hotărîrea Guvernului
nr.143/2019 cu privire
la organizarea şi
funcționarea Agenției
Naționale a Arhivelor)
94.

95.

Efectuarea unui studiu
cu privire la arhiva
electronică – etapă
prealabilă elaborării
unui proiect de Lege

ANA

Modernizarea
laboratorului de
restaurare a

ANA

Pe
parcursul
anului

1. Studiu efectuat;

Trimestrul
III-IV

1. Proiect de
modernizarea
elaborat;

2. Propuneri privind
crearea arhivei
electronice formulate.

Riscuri externe:
1. Interes scăzut din
partea partenerilor de
dezvlotare de a finanța
elaborarea studiului;
2. Deficiențe în
identificarea unui
expert specializat în
domeniu.
Riscuri interne:
1. Lipsa capacităților în
cadrul entității pentru
efectuarea unei analize
ample.
Riscuri externe:
1. Neacceptarea
proiectului de grant de

Nr.
d/o
1.

Acțiuni

Subacțiuni

Responsabili

2.

3.

4.

documentelor
Fondului Arhivistic de
Stat

96.

Asigurarea realizării
planului de acțiuni
pentru implementarea
sistemului de control
intern managerial

97.

Monitorizarea și
asigurarea
implementării
recomandărilor Curții
de Conturi aferente
activității Ministerului
Justiției

Termen de
realizare
5.

Indicatori
6.

Documente de
referință
7.

2. Laborat dotat cu
inventarul necesar.

Obiectivul strategic VIII. Consolidarea controlului intern managerial
Obiectivul specific 8..1. Implementarea sistemului de control intern managerial
DAMEP
Trimestrul Sistem de control
Planul de acțiuni
Grupul de
I - III
intern managerial
pentru
lucru pentru
implementat conform implementarea
implementare
standardelor naționale Programului de
a sistemului
de control intern
dezvoltare a
CIM
aprobate prin Ordinul controlului
ministrului finanțelor financiar public
189/2015.
intern pentru anii
2018-2020
(HG. nr. 124 din
2.02. 2018)
DAMEP
Pe
Recomandările Curții Hotărîrea CC nr.92
DMI
parcursul
de Conturi
din 15.12.2018;
ANP
anului
implementate.
Hotărîrea CC nr. 28
ANA
din 22.04.2019.
SAI

Riscuri aferente
8.

către partenerii de
dezvoltare;
2. Modificarea
termenelor de
implementare a
proiectului.

Riscuri interne:
1. Reticența
anagajaților cu privire
la necesitatea instituirii
și dezvoltării unui
sistem eficient de
managament al
riscurilor și control.

Riscuri interne:
1. Lipsa sinergiei între
subdiviziunile
aparatului central și
autoritățile
administrative din
subordine vizate de
recomandările Curții de
Conturi.

Abrevieri și sigle:

DMI
SRUPS
SFA
SAI
DAG
DEAN
DAAN
DPSJ
DCJI
DRI
DC
DAMEP
ARIJ
ANP
INP
CNEJ
AAIJ
ANA
UNEJ
CC
CEDO
CtEDO
CIM

Direcția management instituțional
Serviciul resurse umane și probleme speciale
Secția financiar-administrativă
Serviciul audit intern
Direcția agent guvernamental
Direcția elaborare acte normative
Direcția avizare acte normative
Direcția profesii și servicii juridice
Direcția cooperare juridică internațională
Direcția relații internaționale
Direcția contencios
Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor
Agenția resurse informaționale juridice
Administrația Națională a Penitenciarelor
Inspectoratul Național de Probațiune
Centrul Național de Expertize Judiciare
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

