
1 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

MINISTERUL JUSTIȚIEI 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE  

PENTRU ANUL 2018 



2 
 

 

 

 

 

CUPRINS 

 

 

 

1. Prezentare generală…………………………………………………………….. 3 

2. Principalele obiective stabilite pentru anul 2018 și realizările obținute…….. 4 

3. Domeniile de activitate………………………………………………………….. 5 

4. Colaborări internaționale……………………………………………………… 28 

5. Bugetul Ministerului Justiției, achizițiile publice  

și managementul resurselor umane……………………………………………. 32 

6. Asigurarea transparenței activității ministerului…………………………….. 34 

7. Managementul financiar și control intern…………………………………….. 37 

8. Anexă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

I. PREZENTARE GENERALĂ 
 

 Misiunea și structura Ministerului Justiției 

 

Ministerul Justiţiei îşi desfăşoară activitatea în baza Hotărârii Guvernului nr.698 din 30.08.2017 cu 

privire la organizarea și funcționarea Ministerului Justiției. 

 

Ministerul își realizează funcțiile în următoarele domenii:  

    1) reforma sistemului justiției şi de drept, anticorupție și integritate; 

    2) creaţia legislativă şi perfecţionarea legislaţiei; 

    3) informaţia juridică, evidenţa şi sistematizarea legislaţiei;  

    4) relaţii internaţionale pe segmentul justiției și drepturilor omului;  

    5) reprezentarea Guvernului la Curtea Europeană a Drepturilor Omului; 

    6) reprezentarea Guvernului în Parlament şi la Curtea Constituţională; 

    7) reprezentarea intereselor statului în instanţele judecătoreşti; 

    8) profesii şi servicii juridice; 

    9) politici punitive ale statului; 

    10) administrarea, în limitele stabilite de lege, a instanţelor judecătoreşti; 

    11) expertiză judiciară; 

    12) arhivă și ținerea lucrărilor de secretariat. 

 

Aparatul central al Ministerului Justiției are următoarea structură: 

- Ministru  

- Cabinetul ministrului (cu statut de serviciu) 

-  Agentul guvernamental  

- Secretar general de stat 

 - Secretari de stat (2) 

 - Direcția analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor 

 - Direcția elaborare acte normative 

 - Direcția avizare acte normative 

 - Direcţia profesii şi servicii juridice 

 - Direcţia agent guvernamental 

 - Direcţia cooperare juridică internaţională 

 - Direcția relaţii internaţionale  

 - Direcţia contencios 

 - Direcţia management instituțional 

    Secţia financiar-administrativă 

    Secția managementul documentelor  

    Serviciul resurse umane și probleme speciale  

    Serviciul informare și comunicare cu mass-media 

  - Serviciul relații cu Parlamentul, Guvernul și Curtea Constituțională 

  - Serviciul audit intern 

 

Autoritățile administrative din subordinea Ministerului Justiției sunt: 

 Administrația Națională a Penitenciarelor 

 Inspectoratul Național de Probațiune  

 Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești 

 Centrul Național de Expertize Judiciare 

 Agenția Resurse Informaționale Juridice 

 Direcția de Justiție a Găgăuziei 

 Agenția Națională a Arhivelor 
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Modificările structurale  

 

Realizarea reformei administrației publice centrale, care a vizat și Ministerul Justiției și a avut drept 

obiectiv modernizarea modului de funcționare a administrației publice, a continuat și în anul 2018. Pe 

parcursul anului au fost efectuate mai multe modificări structurale, care au vizat atît aparatul central cît și 

instituțiile subordonate, și anume: 
 

- Serviciul de Stat de Arhivă a fost reorganizat prin transformare din autoritate administrativă 

centrală din subordinea Guvernului în Agenția Națională a Arhivelor și plasată în subordinea 

Ministerului Justiției; 

- Centrul de Informații Juridice a fost reorganizat prin transformare în Agenția Resurse 

Informaționale Juridice; 

- Direcția apostilă din cadrul aparatului central al Ministerului Justiției a devenit parte structurală a 

Agenției Resurse Informaționale Juridice; 

- Centrul de Armonizare a Legislației, din subordinea Ministerului Justiției,  a fost transferat în 

cadrul Cancelariei de Stat. 

 

 

 

II. PRINCIPALELE OBIECTIVE STABILITE PENTRU 

 ANUL 2018 ŞI REALIZĂRILE OBȚINUTE 

 
Justiția și drepturile omului au constituit prioritatea Ministerului Justiției și în anul 2018, activitatea 

acestuia fiind focusată în realizarea politicilor pe aceste segmente ample și cu un impact major asupra 

celorlalte sectoare. 
 

În același timp, Ministerul Justiției și-a adus contribuția în domeniul său de competență și la atingerea 

priorităților din alte documente de politici, inclusiv programul de activitate al Guvernului, priorități ce au 

vizat, sporirea eficacității și independenței sistemului judiciar, îmbunătățirea actului de justiție, 

consolidarea integrității în instituțiile publice, asigurarea respectării drepturilor omului. Pentru realizarea 

obiectivelor trasate, au fost luate în considerație, pe de o parte, disfuncționalitățile semnalate în practică 

pentru anumite domenii, iar pe de altă parte, asigurarea unui cadru legal previzibil și adaptat realităților 

sociale, precum și cerințelor existente la nivelul legislației Uniunii Europene, și nu în ultimul rând 

punerea în acord a legislației cu o serie de hotărâri ale Curții Constituționale.  
 

Pe segmentul justiției ministerul și-a concentrat activitatea pe elaborarea și promovarea proiectelor care 

au fost stabilite ca priorități pentru acest an în „Mica reformă a justiției”. Astfel, s-a reușit adoptarea de 

către legislativ a unor pachete de legi1 care vor contribui la sporirea eficacității și independenței 

sistemului judiciar, consolidarea rolului Consiliului Superior al Magistraturii, promovarea unui sistem 

bazat pe merit în procesul de selecție și promovare a judecătorilor precum și la îmbunătățirea 

mecanismului de responsabilizare a judecătorilor pentru calitatea actului de justiție. 
 

La fel, au fost operate o serie de modificări în legislația procesual-civilă2 în sensul simplificării acesteia 

și anume prin introducerea unor proceduri urgente de soluționare a anumitor categorii de cauze, 

excluderea posibilităților de tergiversare a procesului civil și optimizare a duratei de examinare a cauzelor 

civile, precum și simplificarea actelor de procedură și motivarea utilizării sistemelor informaționale de 

către participanții la proces. 
 

                                                                 

1 Legea nr. 136/2018 pentru modificarea Legii nr.178 din 25 iulie 2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor; 

Legea nr. 137/2018 pentru modificarea unor acte legislative.  
2 Legea nr.17/2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative 
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Succesul celor mai mari realizări pe plan legislativ în anul 2018 s-a încununat cu adoptarea de către 

Parlament a proiectului de modernizare a Codului civil3, fiind prima revizuire integrală după adoptarea 

acestuia în 2003 și este rezultatul unui efort consistent desfășurat pe parcursul a peste patru ani, cu 

implicarea unui număr semnificativ de experți, practicieni și reprezentanți ai mediului academic. Prin 

noile amendamente dreptul privat al Republicii Moldova a fost adus în conformitate cu ultimele tendințe 

internaționale în materie.  
 

La aspectul documentelor de politici promovate, s-a reușit adoptarea de către Parlament la 24 mai 2018, 

prin Hotărârea nr.89, al celui de-al treilea Plan național de acțiuni în domeniul drepturilor omului 

(PNADO). PNADO este un document de politici comprehensiv care cuprinde 16 domenii ample de 

intervenție, acoperind în cea mai mare parte întreaga paletă a drepturilor omului, începînd cu justiția, 

libertatea de exprimare, educația, sănătatea, etc. și finalizînd cu respectarea drepturilor omului în 

localitățile din stînga Nistrului. 
 

Avînd în vedere că gradul de protecție a  drepturilor omului constituie un imperativ care se află într-o 

continuă evoluție, adoptarea acestui document reafirmă angajamentele Republicii Moldova  pe acest 

segment. 

 

 

 

III. DOMENIILE DE ACTIVITATE 
 

Elaborarea și promovarea proiectelor de acte normative 

 

Creația legislativă este una din cea mai importantă funcție a Ministerului Justiției, acesta fiind promotorul 

majorității proiectelor de acte normative în domeniul justiției, drepturilor omului, integrității, 

anticorupției, politicilor penale și execuționale, precum și celor care derivă din celelalte competențe ale 

ministerului. 
 

Adițional legilor menționate în capitolul anterior și care au  fost promovate în acest an de către Ministerul 

Justiției, în continuare se vor elucida cele mai importante proiecte elaborate și promovate în anul 2018. 

 

 

În domeniul sistemului judecătoresc 

 

 În vederea asigurării calității actului de justiție, Ministerul Justiției a elaborat proiectul Legii pentru 

modificarea unor acte legislative (modificarea legislației procesual civile și penale) care a  fost adoptat 

de către Parlament în prima lectură la 11 octombrie 2018. Principalele modificări ale acestui proiect se 

referă la instituirea criteriilor de calitate a hotărîrilor judecătorești, prin obligarea instanței judecătorești: 

(1) de a motiva hotărîrile, astfel încît să permită participanților la proces să înțeleagă motivele pe care se 

întemeiază și să reflecte respectarea de către judecător a principiilor dreptului la un proces echitabil; (2) 

de a redacta hotărîrea într-un limbaj clar, simplu și accesibil pentru a putea fi înțeleasă, cu invocarea 

coerentă, consecventă și lipsită de ambiguitate a tuturor motivelor. 
 

  În scopul stabilirii regulilor de desfășurare a ședințelor de judecată cu utilizarea pilot a aplicației de 

teleconferință în instanțele judecătorești și instituțiile penitenciare, prin Ordinul ministrului justiției nr. 

550 din 10 octombrie 2018 și Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/20 din 2 octombrie 

2018 a fost aprobat Regulamentul privind desfășurarea ședințelor de judecată cu utilizarea aplicației de 

teleconferință în instanțele judecătorești și instituțiile penitenciare pilot.  
 

                                                                 
3 Legea nr.133/2018 privind modernizarea Codului civil și modificarea unor acte legislative 
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 În scopul implementării Legii nr. 467/2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale 

de stat, Hotărîrii Guvernului nr. 593/2017 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului 

informaţional judiciar (SIJ), precum și în vederea eficientizării activității instanțelor judecătorești și 

creării premiselor pentru utilizarea, dezvoltarea continuă a SIJ, a fost elaborat proiectul Regulamentului 

privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional Judiciar, care a fost aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului  nr. 794 din 01.08.2018. 

 

În domeniul politicii penale 
 

 Pentru a asigura claritatea unor norme juridice și proteja o serie de relații sociale, a fost elaborat 

proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Codului penal care a fost adoptat la 26 iulie 2018 

(Legea nr.157). Cele mai importante modificări vizează: 

• incriminarea faptelor de justificare publică, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații 

electronice a sinuciderii; 

• modificarea art.165 și 206 CP în vederea stabilirii și altor modalități de realizare a traficului de ființe 

umane și a traficului de copii; 

• excluderea amenzii în calitate de pedeapsă alternativă pentru aplicarea tratamentului inuman și 

degradant; 

• extinderea laturii obiective a infracțiunii de corupere a  alegătorilor (determinarea alegătorilor de a se 

abține de la exercitarea dreptului de vot), precum și extinderea răspunderii penale și pentru coruperea 

alegătorilor în cadrul alegerilor prezidențiale; 

• incriminarea cruzimii față de animale; 

• revizuirea art. 322 CP în scopul eradicării faptelor de transmitere în instituția penitenciară a obiectelor 

interzise. 

 

  În vederea simplificării procedurii de examinare a unor contravenții, precum și sporirii eficienței și 

transparenței procesului contravențional a fost elaborat și promovat proiectul Legii pentru modificarea și 

completarea unor acte legislative, care a fost adoptat la 26 iulie 2018 (Legea nr. 179).  Principalele 

modificări se referă la: 

 

• majorarea termenului stabilit pentru achitarea în  jumătate a amenzii stabilite  de la 72 ore la 3 zile 

lucrătoare; 

• ajustarea normelor contravenționale la noile reglementări speciale în diferite domenii (transport, 

ordine publică, agricultură, activității nucleare și radiologice, energetică,  etc); 

• instituirea răspunderii contravenționale pentru: (a) neexecutarea cerinţelor autorităţii tutelare; (b) 

refuzul neîntemeiat de eliberare a certificatului medical de naştere; (c) creșterea sau ținerea cîinilor 

fără autorizația necesară sau în condiții ce prezintă pericol pentru oameni sau animale; (d) 

încălcarea legislaţiei la reconstrucţia încăperilor manifestată, inclusiv prin construcţia anexelor, 

balcoanelor, copertinelor, bovindourilor; e) încălcarea regulilor cu privire la accesul 

autovehiculelor utilate cu sistem de alimentare cu gaze în parcările subterane sau parcările de tip 

închis; (f) încălcarea regimului de siguranţă la bordul navei; (g) încălcarea regulilor traficului de 

mărfuri periculoase, (h) încălcarea regulilor de transportare a copiilor în vîrstă de pînă la 12 ani; 

(i) participarea la desfăşurarea neautorizată pe drumurile publice a concursurilor, 

antrenamentelor, competiţiilor cu vehicule sau cu animale; (j) imixtiunea, sub orice formă, în 

activitatea agentului constatator cu scopul de a împiedica exercitarea atribuţiilor funcţionale, etc. 

• simplificarea procesului contravențional: (a) reglementarea procedurii aplicabile contravenției 

flagrante; (b) includerea unui capitol special dedicat procedurii simplificate de constatare și 
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examinare a contravenției; (c) includerea acordului de colaborare - o tranzacție încheiată între 

agentul constatator și contravenient care își recunoaște vina integral - în schimbul unei pedepse 

reduse. 

 

În domeniul justiției juvenile 

 În vederea reglementării statutului copilului sub vîrsta răspunderii penale sau contravenționale, care a 

săvîrșit o faptă prevăzută de legea penală sau contravențională, a fost elaborat proiectul de Lege privind 

măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament deviant, adoptat la 30 noiembrie 2018 (Legea 

nr. 299). Scopul legii este crearea unui cadru legislativ care să reglementeze statutul copiilor cu 

comportament deviant. Astfel, în privința copilului care nu este pasibil de răspundere penală, dar care a 

săvârșit o faptă prevăzută în Codul penal se propun un șir de măsuri, cum ar fi: supravegherea 

specializată, plasamentul în serviciul de tutelă/curatelă sau de tip familial, precum și plasamentul în 

serviciul de tip rezidențial sau plasamentul în serviciul de tip rezidențial cu specializare înaltă. Aceste 

măsuri vor fi aplicate pe perioade determinate de către autoritatea tutelară teritorială în a cărei rază se află 

domiciliul copilului și instanța de judecată. Tipul măsurii se va selecta cu acordul părinților, 

reprezentantului legal sau a persoanei în grija căruia se află copilul. În cazul dezacordului, ei au dreptul să 

conteste decizia autorității tutelare în instanța de  judecată. 

 

În domeniul asigurării integrității în sectorul public 
 

 Pentru a spori eficiența și impactul sistemului de declarare a averilor și intereselor, pentru a spori 

efectul disuasiv al regimului de sancționare pentru faptele ce vizează încălcarea prevederilor legale 

privind declararea averii și conflictului de interese a fost adoptată Legea nr. 66 din 26.04.2018 privind 

modificarea și completarea unor acte legislative. Obiectivele legii se concentrează pe: 

 precizarea și reglementarea mai clară a unor pași/etape din procesul de selecție și numire a 

conducerii ANI și inspectorilor de integritate; 

 revizuirea formularului declarației de avere și interese personale în scopul sporirii capacităților de 

verificare ale inspectorilor de integritate; 

 racordarea prevederilor Codului penal și a Codului contravențional la noile reglementări ale Legii 

integrității nr.82 din 25 mai 2017 (incriminarea exercitării atribuțiilor în sectorul public în situație 

de conflict de interese și stabilirea răspunderii contravenționale pentru: (a) încălcarea regimului 

juridic al incompatibilităților; (b) încălcarea regimului juridic al restricțiilor și limitărilor în 

legătură cu încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu și migrarea în sectorul 

privat al agenților publici (pantuflaj). 

 

În domeniul organizațiilor necomerciale 
 

 La 3 mai 2018, proiectul noii Legi cu privire la organizațiile necomerciale, elaborat de către 

Ministerul Justiției, a fost adoptat de către Parlament în prima lectură. Prin acest proiect se propune: 

‣ corelarea cadrului legal național cu standardele europene și internaționale privind libertatea de 

asociere; 

‣ uniformizarea cadrului legal de reglementare a activității sectorului necomercial, dar și  eliminarea  

unor restricții actuale;  

‣ simplificarea procedurii de înregistrare, includerea garanţiilor suplimentare menite să protejeze 

libertatea de asociere, dar și eliminarea restricţiilor teritoriale de activitate ale organizaţiilor 

necomerciale; 

‣ eliminarea restricţiilor pentru anumite categorii de persoane de a constitui şi participa în calitate de 

fondatori, membri sau conducători în cadrul organizaţiilor necomerciale.  
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În domeniul profesiilor și serviciilor juridice 
  

 La 26 iulie 2018 a fost adoptat  proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 69 din 14 

aprilie 2016 cu privire la organizarea activității notarilor (Legea nr.158). Reglementările propuse au ca 

scop: 

• determinarea clară a modalității de constituire a Comisiei de licențiere a activității notariale, a 

Colegiului disciplinar și Comisiei de etică, întru asigurarea continuității funcționării acestora, precum și 

instituirea competenței subsidiare a ministrului justiției de a interveni în unele situații cu potențial risc 

de blocaj instituțional; 

• revizuirea modului de organizare, ținere și predare a arhivei activității notariale. Accentuarea 

obligației notarilor de a prelua, în conformitate cu ordinul ministrului justiției, arhiva activității 

notarului a cărui activitate se suspendă sau încetează; 

• excluderea unor carențe existente în cadrul normativ.  
 

 La 15 noiembrie 2018 a fost votat în lectură finală proiectul Legii cu privire la procedura notarială. 

Scopul proiectului de lege este asigurarea reglementării procedurii notariale în vederea adaptării la noile 

reglementări în materie civilă, dezvoltarea domeniului procedurii notariale, acoperirii unor lacune 

existente. Implementarea acestui proiect va contribui la asigurarea unei proceduri notariale coerente și 

complexe, care să asigure garantarea tuturor drepturilor părților la încheierea actelor notariale și în cadrul 

tuturor procedurilor notariale. Un element novatoriu al acestei legi este acordarea competenței notarului 

de a desface căsătoria. 

 

 Ministerul Justiției a elaborat proiectul Legii pentru modificarea Legii nr. 68 din 14 aprilie 2016 

cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar, care a fost adoptat de către Parlament în 

lectură finală la 19 iulie 2018 (Legea nr.135). Prin această Lege au fost: 

 excluse condițiile suplimentare stabilite pentru obținerea calității de expert judiciar cu 

specializarea în domeniul arhitecturii, urbanismului și construcțiilor, precum și cu specializarea în 

evaluarea și partajarea bunurilor imobile; 

  a fost anulat dreptul persoanei care deține titlu științific de doctor, doctor habilitat sau de 

academician într-un domeniu de a obține licență pentru exercitarea profesiei de expert judiciar în mod 

automat.  
 

 În temeiul Legii nr. 68/2016 cu  privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar a fost 

elaborat proiectul Codului deontologic al expertului judiciar, care a fost aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr.870 din 05.09.2018. 
 

   În vederea reglementării clare a procedurii de reluare a activității de către executorul judecătoresc, 

sporirii gradului de responsabilizare, detalierii procedurii de control al activității executorului 

judecătoresc, etc., Ministerul Justiției a elaborat proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii 

nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătorești, care a fost  expediat spre examinare 

Guvernului la 28 iunie 2018. Prin scrisoarea nr.31-06-5695 din 11 iulie 2018 proiectul a fost restituit 

Ministerului Justiției pentru o definitivare suplimentară. 
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În domeniul sistemului administrației penitenciarelor  
 

La 21.12.2017 a fost adoptată Legea nr.300 cu privire la sistemul administrației penitenciare. Prin această 

lege Departamentul Instituțiilor Penitenciare a fost reorganizat în Administrația Națională a 

Penitenciarelor. În scopul asigurării implementării noului cadru legal, pe parcursul anului 2018 au fost 

elaborate și promovate mai multe proiecte de acte normative, după cum urmează: 
 

 legi 

- Legea nr. 254/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (modificarea cadrului legal 

conex); 
 

  hotărîri de Guvern 

- Hotărârea Guvernului nr. 437 din 16.03.2018 cu privire la sistemul administrației penitenciare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 878 din 05.09.2018 cu privire la modificările şi completările ce se operează 

în unele Hotărâri ale Guvernului (modificări care vizează activitatea sistemului administrației 

penitenciare);  
 

 ordine 

- Ordinul MJ nr. 396 din 16.05.2018 privind aprobarea statelor de personal al ANP;  

- Ordinul MJ nr. 499 din 07.08.2018 cu privire la aprobarea Nomenclatorului nivelului de învățământ și 

ciclului de studii minim necesare pentru ocuparea funcţiilor corpului agenţilor de penitenciare;  

- Ordinul MJ nr. 491 din 30.07.2018 privind modelul şi ordinea de eliberare a legitimaţiei de serviciu;  

- Ordinul MJ nr. 492 din 30.07.2018 privind Regulile de organizare şi desfăşurare a concursului pentru 

ocuparea funcțiilor publice cu statut special, precum și condiţiile de participare;  

- Ordinul MJ nr. 502 din 13.08.2018 cu privire la aprobarea Regulilor de echivalare a gradelor speciale a 

funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare cu gradele 

speciale sau militare ale personalului din autorităţile publice/organe de apărare naţională;  

- Ordinul MJ nr. 593 din 28.11.2018 privind modul de instituire, organizare şi desfăşurare a activităţii 

comisiilor de disciplină. 
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Expertiza juridică a proiectelor de acte normative 
 

Potrivit prevederilor Legii nr.100/2017, Ministerul Justiției efectuează  expertiza juridică pentru toate 

proiectele actelor normative elaborate de către autorităţile administrației publice centrale de specialitate şi 

autorităţile publice autonome. Expertiza juridică are menirea de a asigura: a) concordanţa între proiectul 

actului normativ și prevederile Constituţiei, ale tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este 

parte, ale legislaţiei naţionale şi ale legislaţiei Uniunii Europene, concordanţa între proiectul actului 

normativ, precum și jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi cea a Curţii Europene a Drepturilor Omului; b) 

respectarea standardelor internaţionale în domeniul drepturilor omului; c) reglementarea integrală a 

raporturilor sociale abordate în proiect; d) încadrarea dispoziţiilor proiectului în cadrul normativ în 

vigoare; e) corespunderea proiectului actului normativ normelor tehnicii legislative. 

 

Mai jos sunt reflectate datele statistice privind procesul expertizei juridice. 

 

 
 

De asemenea, actele normative ale autorităţilor administrației publice centrale de specialitate şi ale 

autorităţilor publice autonome care vizează drepturile şi interesele legitime ale omului sînt supuse 

expertizei juridice obligatorii şi se înregistrează de către Ministerul Justiţiei.  

 

Numărul actelor departamentale înregistrate este reflectat în diagramă. 
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Relațiile cu Parlamentul, Guvernul și Curtea Constituțională 

 

Potrivit competențelor sale, Ministerul Justiției asigură reprezentarea Guvernului în Parlament și Curtea 

Constituțională. Regulamentul cu privire la reprezentantul Guvernului în Parlament și la Curtea 

Constituțională este aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 872/2013. Pentru a asigura această 

reprezentare, ministerul: 
 

- pregătește materialele necesare pentru participarea reprezentantului Guvernului în cadrul ședințelor 

comisiilor permanente ale Parlamentului, ședințelor Biroului permanent al Parlamentului şi ședințelor 

plenare ale Parlamentului; 
 

- prezintă rapoarte şi informaţii pentru Guvern cu privire la mersul şi rezultatul examinării în Parlament a 

proiectelor de acte legislative după fiecare şedinţă plenară; 
 

- pregăteşte materialele necesare pentru participarea reprezentantului Guvernului în cadrul şedinţelor 

Curții Constituționale;  
 

- asigură participarea membrilor Guvernului în cadrul şedinţelor Curții Constituționale. 

Pe parcursul anului 2018 au avut loc: 

 ședințe plenare ale Parlamentului – 42; 

 ședințe de Guvern – 48; 

 ședințe ale Curții Constituționale – 30. 
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Consolidarea capacităților sistemului judecătoresc 

 

Asigurarea implementării hărții instanțelor de judecată 

Una din prioritățile pentru anul 2018 pe acest segment a constituit-o asigurarea implementării Legii nr.76 

din 21.04.2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești și Hotărîrii Parlamentului nr.21 

din 03.03.2017 pentru aprobarea Planului de construire a clădirilor noi şi/sau de renovare a clădirilor 

existente, necesare pentru buna funcţionare a sistemului instanţelor judecătoreşti. Potrivit acestor acte, 

perioada de reamplasare a instanțelor reorganizate va dura timp de 10 ani (2017-2027). 
 

În vederea realizării acțiunilor stabilite, Ministerul Justiției a inițiat desfășurarea acțiunilor organizatorice 

și logistice pentru reamplasarea/construcția graduală a instanțelor judecătorești.  
 

În acest sens, la 09.02.2018 a avut loc evenimentul de inaugurare a noului sediu al Judecătoriei Ungheni 

(în care a fost comasat și sediul judecătoriei Nisporeni). Noul sediu are șapte nivele și o suprafață totală 

de 4620 metri pătrați, cuprinzând opt săli de judecată, o cameră special amenajată pentru minori, un birou 

de mediere și patru celule de detenție. Lucrările de construcție au durat trei ani şi au costat aproximativ 60 

milioane lei, sursele fiind alocate de către Guvern și cu suport financiar extern.  
 

De asemenea, pe parcursul anului 2018, în scopul asigurării realizării acţiunilor din planul menționat, s-au 

întreprins măsuri de identificare a terenurilor pentru construcţia clădirilor noi ale judecătoriilor Orhei, 

Edineţ, Hînceşti, Căuşeni, Cahul, Bălți, Soroca, Drochia, Comrat, Criuleni, Anenii Noi, Cimișlia, 

Strășeni. Totodată, au fost demarate toate procedurile legale în vederea asigurării transmiterii terenurilor 

identificate din proprietatea publică a administrației publice locale în proprietatea publică a statului 

(gestiunea Ministerului Justiției).  
 

Realizarea acestei reforme are drept obiectiv:  

 consolidarea capacităților instituționale ale instanțelor judecătorești; 

 îmbunătățirea calității actului de justiție și sporirea eficienței instanțelor judecătorești;  

 asigurarea utilizării cît mai eficiente a fondurilor publice disponibile pentru instanțele 

judecătorești și reducerea cheltuielilor de întreținere a sistemului; 

 crearea premiselor pentru specializarea judecătorilor. 
 

 

Mentenanţa, administrarea și dezvoltarea sistemului informaţional judiciar 
 

În cadrul reformei instituţionale a sistemului judiciar, informatizarea a constituit o prioritate. Prin 

dezvoltarea sistemului informațional se asigura un suport esenţial procesului de modernizare a actului de 

justiţie. Cu toate acestea, implementarea soluţiilor IT este un proces continuu, care urmează a fi adaptate 

noilor cerințe de dezvoltare a proceselor. În acest sens, avînd în vedere mai multe modificări operate în 

legislația procesuală, începînd cu luna iulie 2018, cu suportul Programului pentru Justiţie Transparentă 

(USAID) în toate judecătoriile şi curţile de apel a fost implementată o versiune îmbunătățită a PIGD-ului 

(4.1.4).  

De asemenea, în vederea facilitării accesului persoanelor la justiţie prin acordarea posibilității de a depune 

electronic cererea de chemare în judecată și alte acte procesuale, pe parcursul anului 2018, a continuat 

procesul de exploatare experimentală a soluţiei informaționale e-Dosar judiciar fiind extinsă pilotarea în 

toate sediile Judecătoriei Chişinău și Curții de Apel Chișinău.  
 

În același timp, cu suportul USAID a fost dezvoltat un nou sistem informaţional judiciar. Noua versiune a 

sistemului informaţional judiciar va asigura interoperabilitatea cu serviciile guvernamentale electronice 

relevante (MPass, MSign, MPay, MLog, Mnotify) iar noile funcționalități vor permite semnarea 

electronică a documentelor emise de instanța de judecată, un transfer electronic al cererilor și dosarelor 

mai performant, care va oferi posibilitatea de a continua lucrul cu aceleași dosare electronice în toate 

instanțele și va contribui la evitarea dublărilor de date și eficientizarea activității angajaților instanțelor de 

judecată. O altă funcționalitate nouă constă în implementarea unui mecanism flexibil de administrare care 
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să permită indicarea specializării judecătorilor, precum și crearea completelor specializate, inclusiv în 

judecătoriile de primă instanță. 

De asemenea, va deveni posibilă utilizarea unei baze de date unice pentru toate tipurile de instanțe 

(judecătorii, curți de apel, Curtea Supremă de Justiție), urmând ca diferențierea între specificul funcțional 

al fiecărui tip de instanță să fie efectuat de către aplicație în funcție de rolul utilizatorului care se 

conectează la sistem. În scopul eficientizării activității administrative, urmează a fi creată funcția de 

alertare a judecătorului, președintelui instanței de judecată, Inspecției judiciare, Agenției de Administrare 

a Instanțelor Judecătorești despre iregularități tehnice ce se pot produce în procesul de utilizare a 

sistemului, dar și despre încălcarea termenului de examinare a dosarelor, cererilor și demersurilor pentru 

care legislația reglementează expres termene restrînse de examinare (24 ore, 48 ore etc). 

Noul sistem informaţional judiciar va fi mai flexibil la modificările legislative ulterioare fără costuri mari 

și impact asupra funcționalităților existente. În acest scop este prevăzută posibilitatea reconfigurării fără 

impact asupra arhitecturii de bază a acestuia și utilizarea unei arhitecturi extensibile, care să permită 

scalarea sistemului, astfel încât performanța ulterioară să poată fi îmbunătățită prin conectarea de resurse 

hardware și software suplimentare. 

Exploatarea experimentală a noului sistem informațional judiciar este preconizată în primul trimestru al 

anului 2019. 

 

În prezent toate ședințele de judecată sunt înregistrate audio, iar cu suportul Programului pentru Justiție 

Transparentă (USAID) în luna ianuarie 2018 au fost procurate 20 de echipamente necesare pentru 

efectuarea videoconferinței/înregistrarea video a ședințelor de judecată (15 seturi – în instanțele de fond, 4 

seturi – în cadrul curților de apel și un set – în cadrul Curții Supreme de Justiție). 
 

Prin Hotărîrea Plenului CSM nr. 322/16 din 03 iulie 2018 au fost desemnate în calitate de instanță pilot 

pentru testarea sistemului de videoconferinţe în cauze penale Judecătoria Orhei, Judecătoria Cahul, 

Curtea de Apel Chișinău, Curtea de Apel Cahul și Curtea Supremă de Justiție. Totodată, Administrația 

Națională a Penitenciarelor (ANP) a instalat două seturi de echipamente pentru teleconferință în cadrul 

penitenciarelor din Brănești și Taraclia. Procedura pilotării videoconferinţei în cauze penale a demarat la 

1 noiembrie 2018 şi va dura 3 luni, finalizîndu-se cu un Raport ce va încorpora rezultatele pilotării. 

 

 

Evidenţa şi analiza statisticii judiciare 
 

În anul 2018 Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești a asigurat activitatea de colectare, 

analiză şi sistematizare a datelor statistice din sistemul judecătoresc şi a oferit suport în activitatea 

instanţelor în domeniul statisticii judiciare. Au fost generalizate rapoartele şi informaţiile aferente, 

prezentate de către instanţele judecătoreşti, şi au fost furnizate date la nivel naţional în conformitate cu 

prevederile Legii nr.412 din 09.12.2004 cu privire la statistica oficială. 
 

Astfel, ca rezultat al colectării şi sistematizării statisticii judiciare,  au fost colectate din instanțe (15 

judecătorii (42 sedii), 4 Curţi de apel şi Curtea Supremă de Justiţie) și analizate 4396 rapoarte, fiind 

generalizate 115 rapoarte trimestriale şi anuale, care au fost publicate pe pagina web a Ministerului 

Justiţiei şi Agenției4, şi prezentate pentru informare Consiliului Superior al Magistraturii, Curţii Supreme 

de Justiţie şi altor organe interesate. În rapoartele întocmite este reflectată/analizată statistica judiciară 

privind examinarea cauzelor civile, penale, de contencios administrativ, de insolvabilitate, cauzelor cu 

implicarea minorilor, cauzelor de corupție, etc. 

                                                                 
4 http://aaij.justice.md/ro/report-type/rapoarte-statistice 

 

http://aaij.justice.md/ro/report-type/rapoarte-statistice


15 
 

 

De asemenea, în 2018 a fost elaborată şi publicată „Analiza grafică privind examinarea dosarelor în 

instanţele de judecată pe parcursul anului 2017”, ce prezintă performanţa instanţelor comparativ cu anii 

precedenţi, conţinînd informaţii despre sistem cît şi despre instanţe în parte. Obiectivele documentului au 

constituit susținerea implementării instrumentelor elaborate de către Comisia Europeană pentru Eficienţa 

Justiţiei (CEPEJ) pentru eficientizarea și creșterea calității justiției. Recomandările CEPEJ se referă la 

îmbunătățirea modului de utilizare a datelor statistice, aplicării indicatorilor de eficiență, pentru evaluarea, 

îmbunătățirea calităţii activităţii instanțelor judecătorești, precum şi îmbunătățirii managementului 

organizaţional la nivelul fiecărei instanţe judecătoreşti, precum şi la nivelul sistemului judecătoresc. 

Documentul poate fi vizualizat pe pagina web oficială a Agenției5. 
 

Fluxul dosarelor în cadrul instanțelor de judecată, examinat în perioada 2015-2017, se prezintă mai jos: 

 

 
 

Sub aspectul categoriilor de cauze aflate în procedura instanțelor naționale de judecată, în 

perioada anilor 2015-2017, situația se prezintă în modul următor: 

 

Tipul de cauze 2015 2015 (%) 2016 2016 (%) 2017 2017 (%) 

1. Total cauze civile  92091 31% 89427 30% 87009 28% 

2. Total cauze comerciale  18176 6% 17289 6% 25017 8% 

3. Total cauze 

insolvabilitate 
3247 1% 3841 1% 2885 1% 

4. Total cauze de 

contencios administrativ 
19126 6% 17044 6% 15568 5% 

5. Total cauze penale 28854 10% 31841 11% 34888 11% 

6. Total cauze 

contravenționale 
16426 6% 36898 12% 40693 13% 

                                                                 
5http://aaij.justice.md/files/RAPORT%20STATISTIC%20PENTRU%20ANUL%202017%20%2020.06.2018%20FINAL%28

1%29.pdf 

http://aaij.justice.md/files/RAPORT%20STATISTIC%20PENTRU%20ANUL%202017%20%2020.06.2018%20FINAL%281%29.pdf
http://aaij.justice.md/files/RAPORT%20STATISTIC%20PENTRU%20ANUL%202017%20%2020.06.2018%20FINAL%281%29.pdf


16 
 

7. Total  alte categorii 117794 40% 106120 35% 104911 34% 

Totalul calculat de cauze 295714 100% 302460 100% 310971 100% 

 

 

 
 

 

 

Asigurarea coordonării activităților profesiilor juridice  

 

Potrivit atribuțiilor funcționale, Ministerul Justiției este responsabil de monitorizarea şi efectuarea, în 

limitele stabilite de lege, a controlului asupra modului în care sînt exercitate și prestate serviciile juridice 

de către profesiile liberale (notari, executori judecătorești, avocați, mediatori, administratori autorizați, 

experți judiciari, traducători și interpreți). De asemenea, politicile în domeniul activității tuturor 

profesiilor juridice sunt elaborate și promovate de minister. 
 

În domeniul profesiei de avocat  

Potrivit Legii nr.1260/2002 cu privire la avocatură, Ministerului Justiției îi este conferită competența de 

eliberare a licențelor în profesia de avocat, ținerea registrului licențelor, retragerea licenței, înregistrarea 

cabinetelor și birourilor asociate de avocați. În vederea realizării competențelor atribuite, pe parcursul 

anului 2018 de către Ministerul Justiției: 

- au fost eliberate 135 de licențe pentru exercitarea profesiei de avocat; 

- au fost înregistrate 94 de cabinete ale avocaților/birouri asociate de avocați; 

     - au fost emise 5 ordine ale ministrului justiției cu privire la retragerea licențelor pentru exercitarea 

profesiei de avocat, în temeiul deciziilor Comisiei pentru etică și disciplină a Uniunii Avocaților. 
 

Toate datele cu privire la licențele pentru exercitarea profesiei de avocat eliberate și formele de organizare 

a activității de avocat sunt plasate și actualizate pe pagina web oficială a Ministerului Justiției, la 

compartimentul „Persoane autorizate / Avocați / Informația utilă”. 

 

În domeniul profesiei de notar 

Potrivit prevederilor legale, Ministerul Justiției dispune de competența de a asigura organizarea 

concursului de admitere la stagiul profesional, organizarea examenului de calificare a profesiei de notar, 

precum și eliberarea și retragerea licenței, suspendarea și încetarea activității notarilor. La fel, 
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supravegherea și efectuarea controlul activității notariale, precum și ținerea Registrului de Stat al 

Notarilor și eliberarea extraselor din acesta, constituie competența ministerului.  
 

Potrivit competențelor atribuite, în perioada de referință au fost emise 3 ordine cu privire la încetarea 

activității notarilor și un ordin cu privire la reînvestirea unui notar cu împuterniciri de exercitare a 

activității notariale. 
 

În vederea asigurării activității Comisiei de licențiere a activității notariale, la sfîrșitul lunii decembrie 

2018 a fost demarat concursul pentru selectarea în calitate de membru al Comisiei a unui reprezentant al 

societății civile și a unui supleant. 

 

În domeniul profesiei de executor judecătoresc 
 

Ministerul Justiției în limitele competenței supraveghează și efectuează controlul activității executorilor 

judecătorești; eliberează și retrage licențe pentru activitatea executorilor judecătorești și dispune 

suspendarea acestuia; ține Registrul executorilor judecătorești și eliberează extrase din acesta. 
 

Pe parcursul anului 2018, au fost examinate 407 petiții ce țin de activitatea executorilor judecătorești. 

Avînd în vedere problemele abordate în petițiile examinate, Ministerul Justiției a adresat 48 sesizări în 

adresa Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești, dintre care 10 au fost declarate admisibile 

pentru examinare în fond. 
 

În perioada anului 2018, la Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești de pe lângă Uniunea 

Națională a Executorilor Judecătorești au fost înregistrate 184 de sesizări. Din numărul total de sesizări 

au fost aplicate sancțiuni în 34 de cazuri, după cum urmează: 

a) amendă de la 30 la 600 u.c. – în 14 cazuri; 

b) avertisment/mustrare cu obligația de a se instrui, pe cheltuială proprie, pe o durată de 4/8/24 ore 

academice   –    în 14 cazuri; 

c) suspendarea activității pe 6 luni  –   în 2 cazuri; 

d) retragerea licenței de executor judecătoresc  –  în 4 cazuri. 

 

În 6 cauze examinarea în fond a fost suspendată pînă la pronunțarea unei decizii definitive de către 

instanța de judecată. 
 

În vederea asigurării activității Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești, la sfîrșitul lunii 

decembrie 2018 a fost demarat concursul pentru selectarea în calitate de membru al Colegiului a unui 

reprezentant al mediului academic din domeniul dreptului și a unui reprezentant al societății civile în 

calitate de membru permanent și a membrilor supleanți. 

 

În domeniul profesiei de mediator 

Pe acest segment, adițional politicilor promovate, Ministerul Justiției este responsabil de eliberarea 

atestatelor de mediator, suspendarea și încetarea activității, precum și ținerea Registrului de stat al 

mediatorilor. 
 

În perioada lunilor mai și noiembrie 2018 au fost organizate de către Consiliul de mediere 2 examene de 

atestare a mediatorilor. Ca rezultat, de către Ministerul Justiției au fost eliberate 32 de atestate de 

mediator în temeiul hotărârii Consiliului de mediere. 
 

Adițional, a fost asigurată organizarea și desfășurarea concursului public de selectare a participanților la 

cursul de formare a abilităților de mediere (runda V). În acest sens, au fost emise ordinele ministrului 

justiției cu privire la constituirea Comisiei de selectare și cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

modul de selectare prin concurs public a participanților la cursul de formare a abilităților de mediere 

(runda V). A fost asigurată publicarea anunțului privind concursul de selectare a 18 participanţi la cursul 

de formare în domeniul medierii comerciale (runda V). Cursul de formare, organizat în parteneriat cu 
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Centrul pentru Soluţionarea Eficientă a Disputelor din Marea Britanie, s-a desfăşurat în perioada 15-21 

martie 2018 (în mun. Chișinău). La programul de formare au participat membrii profesiilor juridice, 

funcţionari din cadrul autorităţilor publice, profesionişti în domeniul comerţului, contabilitate, 

construcţie, inginerie, reprezentanţi ai mediului academic şi ai sectorului comercial, precum şi alte 

persoane cu competenţe de soluţionare a litigiilor. Participanții care au promovat cu succes cursul, 

urmează să primească acreditarea (CEDR) și vor continua să activeze în calitate de mediatori pentru 

cazuri comerciale în instanţele de judecată din țară. 

 

În domeniul administratorilor autorizați 
 

În limitele prevăzute de Legea nr.161/2014 cu privire la administratorii autorizați, Ministerul Justiției are 

următoarele atribuții: 

- reglementează, supraveghează şi efectuează controlul activităţii de administrator autorizat; 

- asigură secretariatul la Comisia de autorizare şi disciplină;  

- emite autorizaţii pentru activitatea de administrator; 

- ţine Registrul administratorilor autorizaţi;  

- aplică sancţiunile de suspendare şi de încetare a activităţii administratorului în baza deciziei Comisiei de 

autorizare şi disciplină; 

- efectuează controlul din oficiu al activităţii administratorilor şi investighează sesizările şi informaţiile 

privind încălcarea de către aceştia a obligaţiilor lor profesionale; 

- îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege; 

- consultă opiniile şi solicită propunerile Uniunii administratorilor autorizaţi la soluţionarea problemelor 

ce ţin de reglementarea activităţii de administrator. 
 

În perioada de referință au fost organizate 13 ședințe ale Comisiei de autorizare şi disciplină care a emis 

20 de decizii, dintre care: 

- 9 decizii de încetare a activității; 

- 2 decizii privind aplicarea sancțiunii disciplinare sub formă de avertisment; 

- 9 decizii de respingere a sesizărilor. 

 

În domeniul profesiei de interpret/traducător 
 

Ministerul Justiției în limitele competenței sale supraveghează și efectuează controlul activității 

interpreților și traducătorilor. În lunile februarie-martie 2018 Comisia de atestare și disciplină a 

interpreților şi traducătorilor autorizați a organizat examenul de atestare a interpreților și traducătorilor la 

care au participat 33 de candidați. Au promovat examenul de atestare 13 persoane. Ministerul Justiției a 

eliberat persoanelor vizate autorizațiile pentru desfășurarea activității de interpret și/sau traducător. 

 

 

 

În domeniul profesiei de expert judiciar 
 

În temeiul Legii nr.68/2016 cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar, experţii 

judiciari îşi desfăşoară activitatea în cadrul instituţiilor publice de expertiză judiciară sau în cadrul 

birourilor de expertiză judiciară. Ministerul Justiţiei înregistrează şi ține evidenţa birourilor de expertiză 

judiciară. 

Pe parcursul anului 2018: 

- au fost eliberate 35 de licențe pentru exercitarea profesiei de expert judiciar; 

- au fost evaluați 24 de experți judiciari; 

- au fost înregistrate 7 birouri. 
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Profesia liberală Nr. de profesioniști 

înregistrați în 

Registrul de stat 

Nr. de profesioniști ce 

activează 

Nr. de profesioniștii 

cu activitatea 

suspendată  

Avocați 3366 1400  

Notari 311 307 4 

Executori 

judecătorești 

196 167 7 

Administratori 

autorizați 

209 158 36 

Experți judiciari 309 255 54 

Mediatori 881 171 27 

Interpreți și 

traducători 

528 517 11 

 

 

Cooperarea Juridică Internațională  
 

Potrivit competențelor, Ministerul Justiției asigură cooperarea juridică internațională în materie civilă și 

penală. Potrivit art. 1 din Legea nr. 164/2003 pentru ratificarea Protocolului la Convenția privind asistența 

juridică și raporturile juridice în materie civilă, familială și penală din 22 ianuarie 1993, Republica 

Moldova întreține relații cu Părțile Contractante doar prin intermediul Ministerului Justiției și Procuraturii 

Generale. 
 

Urmare a adoptării de către Parlament, la 25.10.2018 a Legii nr. 218 cu privire la modificarea art. 1 din 

Legea nr. 164/2003, autoritățile competente pentru acordarea asistenței juridice conform art. 14 din 

Convenție, în redacția Protocolului menționat, au devenit: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul 

Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Agenția Servicii 

Publice, Casa Națională de Asigurări Sociale și Serviciul Fiscal de Stat. Toate aceste autorități dispun de 

dreptul de a colabora direct cu autorităţile competente străine pe segmentul expedierii, la cerere, a 

certificatelor de înregistrare a actelor de stare civilă, actelor de studii, a stagiului de muncă și alte 

documente, fiind suprimată calea de transmitere a cererilor prin intermediul Ministerului Justiției. Legea 

nr. 218 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 441-447 din 30.11.2018 și a intrat în vigoare la 

02.01.2019. 
 

Pe segmentul cooperării juridice internaționale în materie civilă și penală, pe parcursul anului 2018, în 

adresa Ministerului Justiției au parvenit 12788 scrisori, dintre care 3973 au fost în materie penală, iar 

8815 în materie civilă. 
 

În acest context, Ministerul Justiției a inițiat 156 cauze de extrădare, persoanele fiind reținute atît pe 

teritoriul statelor străine, cît și pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, pe teritoriul statelor străine au fost 

reținute persoanele anunțate în căutare de către autoritățile competente ale Republicii Moldova, după cum 

urmează: 
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Din cauzele de extrădare inițiate în anul 2018, au fost extrădate 30 de persoane: 

 
 

În cele ce urmează, se menționează persoanele reținute pe teritoriul Republicii Moldova, anunțate în 

căutare de către autoritățile competente ale statelor străine: 

 Pentru Ucraina – 1 persoană 

 Pentru Turcia – 4 persoane 

 

De asemenea, pe parcursul anului 2018, au fost inițiate 98 de cauze de transfer de persoane condamnate: 
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De pe teritoriul Republicii Moldova au fost inițiate 3 cauze de transfer: 2 în România și o cauză pentru 

Ucraina. 

 

Reprezentarea intereselor statului în instanțele judecătorești 

 internaționale și naționale 
 

Reprezentarea Guvernului la Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

 

În anul 2018, în privința Republicii Moldova Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat 33 

hotărâri dintre care în 27 hotărâri a fost constatată cel puțin o violare a Convenției din partea Republicii 

Moldova, în 6 cauze nu a fost constatată nicio violare a Convenției (dintre acestea  responsabilitatea 

Federației Ruse a fost constatată în 5 cauze). Suma prejudiciilor pe care Guvernul Republicii Moldova a 

fost obligat să le achite reclamanților se ridică la 234.191 euro. 
 

Potrivit hotărârilor pronunțate, printre principalele drepturi încălcate se enumeră: dreptul la libertate și la 

siguranță (art.5); dreptul la un proces echitabil (art.6); dreptul la respectarea vieții private și de familie 

(art.8); libertatea de exprimare (art.10); libertatea de întrunire și asociere (art.11); dreptul la un remediu 

efectiv (art.11). 

 

De asemenea, în 2018 Curtea Europeană a făcut publice 34 de decizii. Dintre acestea - 11 decizii au fost 

scoase de pe rol ca urmare a încheierii acordurilor de reglementare amiabilă a cererilor dintre Guvernul 

Republicii Moldova cu reclamanții și 4 ca urmare a recunoașterii de către Curte a declarațiilor unilaterale 

înaintate de Guvern. Pentru aceste 15 cauze, Guvernul a acordat în total suma de 87.970 euro. 
 

Pentru hotărârile și deciziile pronunțate în 2018, Guvernul a fost obligat să plătească în total compensații 

în mărime de 322.161 Euro (107.348 Euro în anul 2017). 
 

Pe parcursul anului 2018 de către Direcția agent guvernamental au fost întocmite 54 observații, 47 

proiecte de comentarii asupra pretenţiilor de satisfacţie echitabilă și au fost depus la Curtea Supremă de 

Justiție 10 cereri de revizuire a hotărîrilor. De asemenea, a fost inițiată procedura de reglementare 

amiabilă a cauzei pe 22 dosare și au fost elaborate în jur de 310 demersuri către autorităţi pentru 

formularea observaţiilor Guvernului Republicii Moldova. 
 

Prin rezoluțiile adoptate de către Comitetul de miniștri în anul 2018 au fost scoase de sub supravegherea 

executării hotărârilor CEDO versus Republica Moldova -  108 cauze. 
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Reprezentarea intereselor statului în instanțele de judecată naționale 

 

Pe parcursul anului 2018, au fost depuse 417 cereri de chemare în judecată care în cea mai mare parte 

au vizat: (1) repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen 

rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti; (2) repararea 

prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale 

instanţelor judecătoreşti. Interesele statului în aceste categorii de cauze sunt reprezentate de către 

Ministerul Justiției. 
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În tabelul de mai jos sunt reflectate datele pe categorii de cauze. 

Temeiul legal Numărul de cereri înregistrate  în 

instanțele de judecată 

Legea nr. 87 din 21 aprilie 2011 privind repararea 

de către stat a prejudiciului cauzat prin 

încălcarea dreptului la judecarea în termen 

rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în 

termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti 

216 

 

 

 

Legea nr. 1545-XIII din 25 februarie 1998 privind 

modul de reparare a prejudiciului cauzat prin 

acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală ale 

procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti  

143 

Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 

10 februarie 2000  

58 

 

În anul 2018, de către Direcția contencios au fost întocmite următoarele acte procedurale: 

 Referinţe – în număr de 287; 

 Cereri de apel – în număr de 168; 

 Cereri de recurs - în număr de 137; 

 Cereri de suspendare - în număr de 2. 

 

În adresa Ministerului Finanțelor au fost expediate spre executare 130 de titluri executorii. 

Temeiul legal Numărul de 

titluri 

executorii 

 

Suma totală a 

prejudiciului 

 

Legea nr. 87 din 21 aprilie 2011 privind repararea de 

către stat a prejudiciului cauzat prin 

încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a 

cauzei sau a dreptului la executarea în termen 

rezonabil a hotărîrii judecătoreşti 

61 3 036 257,25 MDL 

+ 1000, 00 EUR 

Legea nr. 1545-XIII din 25 februarie 1998 privind 

modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile 

ilicite ale organelor de urmărire penală ale procuraturii 

şi ale instanţelor judecătoreşti  

69 3 473 842,53 MDL 

 

De asemenea, a fost emis un titlu executorii prin care s-a dispus încasarea prejudiciului din contul 

Ministerului Justiţiei.  

 

Organizarea și funcționarea organelor de probațiune 
 

Dezvoltarea programelor probaționale 

 

Pe parcursul anului 2018 au fost fortificate capacitățile în vederea implementării politicilor statului în 

domeniul probațiunii. Astfel, în programe probaționale au fost implicați 592 persoane, după cum 

urmează: 

- 108 persoane - programul de reducere a abuzului de substanţe (PRAS); 

Temeiul legal Numărul de titluri 

executorii 

Suma totală a prejudiciului  

Legea  contenciosului administrativ nr. 

793-XIV din 10 februarie 2000  

1 2 500,0 MDL 
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- 108 persoane - programul de pregătire pentru liberare a persoanelor care execută o pedeapsă 

privativă de libertate; 

- 46 de persoane - programul probaţional de diminuare a agresivităţi; 

- 23 de minori - programul de intervenţie pentru reducerea comportamentelor pre-delincvenţionale şi 

infracţionale ale copiilor şi adolescenţilor aflaţi la risc; 

- 186 de persoane - programul probațional „Motivaţia spre schimbare”; 

- 20 de persoane - programul probațional Drink and Drive (proiect pilot); 

- 32 de persoane - programul de asistență și consiliere a agresorilor familiali; 

- 12 persoane - programul de consiliere individuală pentru persoane care au săvîrșit infracțiuni „Unu 

la Unu”; 

- 13 persoane - programul educativ „Cetățenie activă” (proiect pilot); 

- 44 de minori - programul de asistență psihosocială la etapa presentințială. 

 

De asemenea, pe parcursul anului, Inspectoratul Național de Probațiune a implementat 4 programe 

probaționale pentru 252 agresori familiali condamnați la pedepse neprivative de libertate. 

 

Datele de mai jos reflectă numărul subiecților probațiunii pe parcursul anilor 2012-2018:  

 

 
 

Monitorizarea electronică  

 

În temeiul art. 210 alin. (4) din Legea nr. 8-XVI din 14 februarie 2008 cu privire la probaţiune a fost 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1322 din 08.12.2016 Regulamentul privind monitorizarea 

electronica a persoanelor. Hotărîrea enunțată a fost modificată prin Hotărîrea Guvernului nr. 654 din 

11.07.2018.  
 

Sistemul de monitorizare electronică constă în supravegherea de la distanţă, prin sistemele GPS (Sistem 

Global de Poziționare), utilaj telefonic fix sau mobil cu care se monitorizează locaţia şi mişcarea 
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persoanelor supuse supravegherii şi controlului, printr-un dispozitiv special, constituit din brăţară 

specială. 

 

Sînt supuse monitorizării electronice: 

1) persoanele liberate de pedeapsă penală în conformitate cu art. 89 din Codul penal; 

2) persoanele condamnate care se deplasează fără escortă sau cei care se deplasează pe o perioadă scurtă 

de timp în afara penitenciarului, în conformitate cu articolele 216 şi 217 din Codul de executare. 

3) persoanele cărora le este aplicată o măsură preventivă cu stabilirea anumitor obligaţii sau restricţii. 
 

Monitorizarea electronică este asigurată de către Serviciul monitorizare electronică și tehnologii 

informaționale din cadrul Inspectoratului Național de Probațiune. 
 

Pe parcursul anului au fost supuse monitorizării electronice – 72 persoane, dintre care: 

- 55 subiecți ai probațiunii; 

- 17 persoane cărora le-a fost stabilită măsura preventivă – arest la domiciliu. 

 

 

În perioada de referință Inspectoratul Naţional de Probaţiune a adresat demersuri în adresa Consiliului 

Superior al Magistraturii privind informarea judecătorilor despre disponibilitatea tehnică a organelor de 

probaţiune de a monitoriza electronic această categorie de persoane, informația privind numărul de 

echipamente disponibile fiind plasată pe pagina oficială a Inspectoratului (www.probatiune.gov.md). La 

fel, au fost organizate şedinţe comune regionale cu procurorii şi judecătorii, în cadrul cărora s-a discutat 

eficienţa aplicării măsurilor neprivative de libertate. 
 

De asemenea, în vederea informării publicului larg cu privire la conceptul de Monitorizare Electronică, în 

perioada mai-iunie 2018 au fost organizate trei seminare cu tematica ,,Dezvoltarea sistemului de 

monitorizare electronică a persoanelor în conflict cu legea penală ca alternativă la pedeapsa închisorii”, 

care au fost desfășurate la Bălți, Cahul și Chișinău. La seminare au fost invitați reprezentanți ai instanțelor 

judecătorești, procuraturii și poliției. 
 

În perioada noiembrie-decembrie 2018 au fost organizate trei evenimente cu tematica „Tendințe 

înregistrate în aplicare și executarea obligațiilor stabilite de către instanțele de judecată”, care au fost 

desfășurate la Bălți, Cahul și Chișinău. La aceste evenimente au participat judecători. 

 

Raportul integral privind activitatea Inspectoratului Național de Probațiune în anul 2018 poate fi consultat 

la link-ul: 

http://www.probatiune.gov.md/tc_userfiles/file/Activitatea%20OCP/2018/BILAN%C5%A2%20INP%20

pentru%20anul%202018.pdf 
 
 
 

http://www.probatiune.gov.md/tc_userfiles/file/Activitatea%20OCP/2018/BILAN%C5%A2%20INP%20pentru%20anul%202018.pdf
http://www.probatiune.gov.md/tc_userfiles/file/Activitatea%20OCP/2018/BILAN%C5%A2%20INP%20pentru%20anul%202018.pdf
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Sistemul administrației penitenciare 
 

Structura populației penitenciare 
 

În vederea îmbunătăţirii politicilor penale şi execuţional penale, a fost adoptată Legea nr. 163 din 

20.07.2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (umanizarea politicii penale). Prin 

această lege s-a instituit și implementat un spectru extins de măsuri punitive efective nonprivative de 

libertate. Astfel, prin instituirea în Codul penal a art.90/1, a fost creat un sistem mixt de condamnare care 

implică executarea doar a unei părți din pedeapsă în penitenciar, iar restul pedepsei se suspendă.  La fel, 

prin legea enunțată s-au redus condițiile care urmează a fi întrunite în vederea liberării condiționate 

înainte de termen, precum și s-a stabilit posibilitatea amânării executării pedepsei nu doar pentru femeile 

care au copii în vârstă de până la 8 ani dar și pentru bărbații care au copii în vârstă de până la 8 ani. 
 

În urma implementării acestei legi se atestă o scădere a numărului deținuților plasați în penitenciare, în 

special o scădere semnificativă se atestă în partea ce ține de (1) liberarea condiţionată de pedeapsă înainte 

de termen (art. 91 din Codul penal) și (2) înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai 

blândă (art.92 din Codul penal). Astfel, în partea ce ține de liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de 

termen, comunicăm că dacă în anul 2016 au fost liberate 404 persoane, atunci în anul 2018 (până la 1 

decembrie) au fost liberate 539 de persoane. În partea ce ține de înlocuirea părţii neexecutate din 

pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă, este de menționat că în anul 2016 au fost liberate 37 de persoane, în 

timp ce în anul 2018 au fost liberate 242 persoane. 
 

La 31 decembrie 2018, în sistemul administrației penitenciare se dețineau 6990 persoane față de 7635 

persoane ce se dețineau în anul 2017. Astfel, se constată o descreștere a numărului de deținuți cu 645 

persoane, ce constituie o scădere de 8, 45 %.  

 

 
 

Condiţiile de detenţie  

Pe parcursul ultimilor ani a demarat un amplu proces de construcție/reconstrucție a mai multor 

penitenciare din țară. Astfel, comparativ cu anul 2017, în bugetul de stat pe anul 2018 și în bugetul de stat 

pe anul 2019 s-a prevăzut o majorare a cheltuielilor pentru investiții capitale în domeniul sistemului 

penitenciar: în anul 2018 cu 46.889,7 mii lei sau de circa 4 ori mai mult și în anul 2019 cu 193.359,3 mii 

lei sau de 13,3 ori mai mult. În perioada anilor 2018-2021 pentru acest sector se estimează alocarea a 

1.232.646,4 mii lei. Această majorare este condiționată de demararea lucrărilor de construcție a noului 

Penitenciar din mun. Chișinău și continuarea construcției Casei de arest din municipiul Bălți.  
 

Pe parcursul anului au fost desfășurate lucrări de îmbunătățire a condițiilor de detenție în penitenciarele 

nr.3-Leova, nr.5-Cahul, nr.6-Soroca, nr.13-Chișinău și nr.17-Rezina. 
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La fel, a fost elaborată documentația de proiect pentru construcția noului penitenciar din Chișinău care a 

fost verificată în cadrul Serviciului de stat pentru verificarea și expertizarea proiectelor și construcțiilor. 

Raportul integral privind activitatea Administrației Naționale a Penitenciarelor în anul 2018 poate fi 

consultat la link-ul: 

https://drive.google.com/file/d/1cgzU_st3dOcL1ZlvDXFlTNQ0iBx0qj5H/view 

 
Expertiza judiciară 

 

În scopul fortificării capacităților Centrului Național de Expertize Judiciare (CNEJ), în anul 2018 au fost 

realizate mai multe măsuri de ordin normativ și instituțional. Astfel, la compartimentul asigurării  

metodice a practicii de expertiză judiciară, au fost elaborate și aprobate de către Consiliul Metodico-

Ştiinţific de pe lângă CNEJ şi recomandate pentru utilizare experţilor judiciari 22 de metodici tip de 

efectuare a expertizelor. 
 

De asemenea, cu suportul PNUD în cadrul proiectului „Suport pentru reforma sectorului justiţiei în 

Moldova”, componenta „consolidarea expertizei judiciare în Moldova” în două laboratoare din cadrul 

CNEJ, au fost procurate şi puse în funcţiune utilaje şi programe computerizate, care permit efectuarea 

expertizelor judiciare din: 

a.  domeniul materialelor şi substanţelor, și anume examinarea: 

- substanţelor narcotice (drogurilor) psihotrope şi a precursorilor; 

- substanţelor narcotice (drogurilor) şi psihotrope de origine vegetală; 

- substanţelor narcotice (drogurilor) şi psihotrope de origine sintetică, a formelor medicamentoase şi a 

produselor farmaceutice; 

- substanţelor de marcare a obiectelor aflate sub control special; 

- produselor petroliere şi a lubrifianţilor; 

- metalelor, aliajelor şi a articolelor fabricate din ele; 

- lacurilor, vopselelor şi acoperirilor de vopsea; 

- fibrelor, materialelor fibroase şi a produselor acestora de ardere; 

- sticlei, ceramicii şi a articolelor fabricate din ele; 

- a materialelor polimerice şi a cauciucurilor. 

          b.  domeniul auto tehnic: 

- examinarea circumstanţelor accidentului rutier; 

- examinarea stării tehnice a mijloacelor de transport şi a pieselor acestora; 

- expertiza traseologică în transportul rutier. 

 

Pe dimensiunea corespunderii activităţii laboratoarelor CNEJ standardelor internaţionale, anul curent a 

fost extinsă acreditarea ISO/CEI 17025:2006 pentru expertiza dactiloscopică şi expertiza circumstanţelor 

accidentelor rutiere. Acest fapt determină recunoaşterea la nivel internaţional a calităţii expertizelor 

efectuate de către CNEJ şi corespunderea metodelor utilizate, calificării personalului de experţi cerinţelor 

internaţionale. 

 

 

Resursele Informaționale Juridice  
 

În anul 2018 Centrul de Informații Juridice a fost reorganizat prin transformare în Agenția Resurse 

Informaționale Juridice, autoritate administrativă în subordinea Ministerului Justiției, cu un efectiv limită 

în număr de 23 unități. 
 

Misiunea Agenției Resurse Informaționale Juridice constă în asigurarea dezvoltării sistemului integrat de 

informare juridică, dezvoltarea, administrarea și interoperabilitatea sistemelor informaționale ale 

sectorului justiției, executarea Convenției cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale 

străine, încheiată la Haga la 5 octombrie 1961, la care Republica Moldova a aderat prin Legea nr. 42 din 

2 martie 2006. 

https://drive.google.com/file/d/1cgzU_st3dOcL1ZlvDXFlTNQ0iBx0qj5H/view
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De către Agenție sunt deținute următoarele Registre funcționale: 

- Registrul de Stat al Actelor juridice; 

- Registrul garanțiilor reale mobiliare; 

- Registrul dosarelor succesorale și a testamentelor; 

- Registrul e-Apostila. 
 

Pe parcursul anului 2018, Agenția a asigurat completarea Registrului de Stat al Actelor Juridice 

(www.lex.justice.md ) cu 4352 texte electronice ale actelor normative în limba română și în limba rusă. 

Tot în perioada dată au fost modificate aproximativ 2826 texte electronice ale actelor normative. 
 

La 29 mai 2018 a fost lansată o nouă versiune a Registrului garanțiilor reale mobiliare, cu noile 

funcționalități incluse, și anume: posibilitatea corectării/actualizării datelor introduse eronat de registrator, 

generarea confirmării de lipsă a bunurilor gajate, posibilitatea căutării bunului supuse gajului în ordine 

alfabetică la mijloacele de transport,  ș.a. 

 

 

IV. COLABORĂRI INTERNAȚIONALE  

 
 

Colaborări pe segmentul RM-UE 
 

1. Două runde ale Dialogului RM-UE privind drepturile omului au avut loc în semestrul I al anului 

2018 (16 ianuarie, Chișinău și 19 iunie, Bruxelles). Dialogul reprezintă un format de interacțiune între 

reprezentanții Republicii Moldova și ai Uniunii Europene, dedicat abordării evoluțiilor naționale asupra 

celor mai importante subiecte în domeniul asigurării depline a drepturilor omului. Responsabilitatea 

asupra desfășurării Dialogului RM-UE revine Ministerului Justiției. Agenda este constituită din tematici 

definitorii, precum: situația actuală privind libertatea presei, libertatea de asociere, domeniul electoral, 

combaterea torturii și a relelor tratamente, condițiile de detenție, funcționalitatea Oficiului Avocatului 

Poporului și a Mecanismului național de prevenire a torturii, combaterea discriminării și protecția 

grupurilor vulnerabile, egalitatea de gen, protecția persoanelor care aparțin minorităților naționale și 

libertatea de religie sau convingere.  
 

2. La 3 mai 2018, la Bruxelles a avut loc cea de-a IV-a reuniune a Consiliului de Asociere Republica 

Moldova – Uniunea Europeană. Subiectele de competență instituțională abordate au vizat intensificarea 

eforturilor pentru asigurarea unei implementări corespunzătoare a măsurilor adoptate în perioada anterioară 

relative domeniului; asigurarea independenţei și eficienţei sistemului judecătoresc; calitatea și transparenţa 

actului justiţiei; prognozele pentru noua strategie de reformare a sectorului justiţiei. 
 

3. La 20 iunie 2018, la Bruxelles delegația Republicii Moldova a participat la lucrările reuniunii 

Subcomitetului RM-UE pentru Justiție, Libertate și Securitate. Subcomitetul a fost creat conform Deciziei 

Consiliului de Asociere RM-UE din 16 decembrie 2014 și substituie Subcomitetul de Cooperare RM-UE 

nr. 3 „Vamă, cooperare transfrontalieră, spălarea banilor, droguri, migrație ilegală”. Ședințele 

subcomitetului se desfășoară alternativ la Chișinău și Bruxelles. Scopul reuniunii constă în monitorizarea 

îndeplinirii acelor obligații pe care Republica Moldova și le-a asumat față de partenerii europeni prin 

clauzele Acordului de Asociere. Anul acesta Subcomitetul RM-UE a fost la cea de-a patra întrunire în 

cadrul căreia s-a raportat pe marginea: evoluțiilor reformei în sectorul justiției, politicile anti-corupție, 

protecției datelor cu caracter personal, prevenirii și combaterii crimelor financiare și spălării banilor, 

combaterii traficului de ființe umane. 
 

4. La 25 iunie 2018, la București și-a desfășurat lucrările cea de-a V-a sesiune a Comisiei Inter-

guvernamentale România – Republica Moldova pentru integrare europeană. În cadrul reuniunii a fost 

analizată evoluția proiectelor sectoriale convenite la cea de-a patra reuniune a Comisiei (19 mai 2017, 

http://www.lex.justice.md/
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Chișinău) și au fost stabilite direcțiile de cooperare pentru anul 2018, în vederea sprijinirii parcursului 

european al Republicii Moldova, implicit realizarea angajamentelor care derivă din Acordul de Asociere, 

precum și a prevederilor Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător. Pentru subiectele aferente 

sectorului justiției, elementul central al cooperării bilaterale îl reprezintă Planul de acțiuni între cele două 

ministere pentru perioada 2016-2018, care a intrat în ultimul an de aplicare, măsurile cuprinse fiind 

îndeplinite cu succes. S-a agreat: derularea procedurii de colectare a propunerilor pentru un nou Plan de 

acțiuni in domeniul justiției între ministerele de resort din România și Republica Moldova pentru perioada 

2019-2020; facilitarea dialogului dintre reprezentanții Comisiei Naționale de Drept Internațional 

Umanitar din România și a Comitetului național de consultanță și coordonare a punerii în aplicare a 

dreptului umanitar din Republica Moldova; continuarea întâlnirilor anuale ale Grupului de lucru tehnic în 

domeniul cooperării judiciare, al tratatelor și relațiilor internaționale, Grupului de lucru pe problematica 

elaborării actelor normative și procesului legislativ.   
 

5. La 29 noiembrie 2018, la Bruxelles, și-a desfășurat lucrările reuniunea Comitetului de Asociere RM – 

UE. Subiectele de competență instituțională abordate au vizat statutul noului document de politici pentru 

asigurarea continuității reformei sectorului justiției și relatate reușitele anului 2018, și anume actele 

normative adoptate care vizează sistemul judecătoresc.  

 

 

Colaborări cu alte organisme internaționale 
 

1. În perioada 5 - 11 iunie 2018, a avut loc vizita ad-hoc în Republica Moldova a delegației Comitetului 

european pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante (CPT), 

care a inclus dialogul cu reprezentanții Ministerului Justiției, Oficiului Avocatului Poporului, membrii 

Consiliului pentru prevenirea torturii precum și vizite de monitorizare în teritoriu. Potrivit regulilor de 

procedură, scopul vizitei CPT este de a evalua atît situația persoanelor private de libertate cît și evoluțiile 

înregistrate de autoritățile naționale în raport cu deficiențele constatate în rezultatul vizitei periodice a 

CPT, întreprinsă în perioada 14 – 25 septembrie, 2015.  Raportul CPT asupra vizitei ad-hoc a fost adoptat 

în cadrul celei de-a 97-a  Sesiunii CPT, desfășurată în perioada 5 – 9 noiembrie 2018. 
 

2. În perioada 24-30 iunie 2018, a avut loc vizita de monitorizare în Republica Moldova a Raportorului 

Special ONU cu privire la situația apărătorilor drepturilor omului, dl. Michel Forst. Scopul vizitei a 

constat, inter alia, în acordarea sprijinului autorităților naționale pentru punerea în aplicare, la nivel 

național, a Declarației privind apărătorii drepturilor omului și informarea, în egală măsură, asupra situației 

actuale a mecanismelor/instituțiilor de apărare a drepturilor omului în RM. Vizita Raportorului Special, 

coordonarea căreia a fost pusă în sarcina Ministerului Justiției, a inclus multiple întrevederi cu 

reprezentanții autorităților publice centrale, și anume cu reprezentanții Parlamentului, Procuraturii 

Generale, Oficiului Avocatului Poporului, Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și 

asigurarea egalității, societății civile, inclusiv a fost efectuată o vizită la Tiraspol. 

 

3. La 2 octombrie 2018 a fost publicat raportul Comisiei europene contra rasismului și intoleranței 

(ECRI) în privința Republicii Moldova6. Documentul a fost adoptat în cadrul sesiunii plenare ECRI din 

20 iunie 2018 și reflectă cel de-al V-lea ciclu de monitorizare relativ Republicii Moldova. Raportul 

constituie o evaluare a gradului de implementare a principalelor recomandări ale ECRI din rapoartele 

anterioare și, în egală măsură, o analiză a noilor procese care au avut loc la nivel național. În pofida 

                                                                 
6 https://rm.coe.int/fifth-report-on-the-republic-of-moldova/16808de7d7 
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evoluțiilor apreciate de ECRI și înregistrate din data adoptării precedentului raport (2014), Comisia își 

exprimă îngrijorarea cu referire la: numărul scăzut de cauze care ajung să fie examinate de către instanțele 

de judecată privind recunoaşterea discursului de ură sau a acțiunilor de incitare la discriminare; lipsa unui 

sistem cuprinzător de colectare a informațiilor privind aplicarea prevederilor legislației penale împotriva 

rasismului și discriminării rasiale; rata scăzută a raportărilor privind numărul cauzelor penale intentate în 

conformitate cu elementele infracțiunii de instigare la vrajbă, diferențiere sau dezbinare etnică, religioasă 

sau rasială; realizarea insuficientă a strategiilor naționale destinate populației de etnie Romă precum și 

nivelul scăzut al școlarizării copiilor romi; lipsa unui document de politici național orientat spre 

sensibilizarea opiniei publice asupra violenței și discriminării; instruirea insuficientă a personalului 

responsabil de aplicarea legii și a judecătorilor în operarea/examinarea infracțiunilor motivate de ură etc. 

 

4. În conformitate cu regulile de procedură ale Comitetului ONU privind Drepturile Omului (CCPR), 

Ministerul Justiției a elaborat și prezentat în 2018, în numele Guvernului RM, Raportul asupra măsurilor 

pe care autoritățile naționale le-au adoptat, de comun cu evoluțiile înregistrate la nivel intern în raport cu 

unele din recomandările evidențiate de către CCPR în textul observațiilor finale, pertinente exercițiului de 

examinare a celui de-al  treilea Raport periodic național privind implementarea Pactului internațional cu 

privire la drepturile civile și politice.  Respectivul exercițiu a fost asumat a fi onorat în decurs de un an de 

la adoptarea raportului CCPR în privința Republicii Moldova, în cadrul celei de-a 3329-a Sesiuni a 

Comitetului. 

 

5. Prin Hotărîrea Guvernului nr. 66 din 18 ianuarie 2018, în baza unei proceduri de selecție, Republica 

Moldova a delegat trei juriști secunzi la Grefa Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO). 

 

Acorduri de colaborare încheiate 
 

În perioada de referință Ministerul Justiției a stabilit relații de colaborare cu mai multe instituții 

omoloage, și anume: 
 

1. La 1 martie, 2018, la Vilnius, a  fost semnat Planul de Acțiuni pentru sectorul justiției între Ministerul 

Justiției al Republicii Moldova și Ministerul Justiției al Republicii Lituania. Respectivul document este o 

formă de materializare a scopurilor propuse de părți în Acordul de Cooperare bilateral, semnat anterior la 

Vilnius, în data de 27 Septembrie 2005. 
 

2. La 19 aprilie 2018, la Chișinău, a fost semnat Acordul de colaborare între Ministerul Justiției al 

Republicii Moldova și Comitetul de Stat pentru Expertize Judiciare al Republicii Belarus în domeniul 

activității de expertiză judiciară. Scopul semnării rezidă în intenția părților de a stabili relații de 

colaborare în domeniul expertizei judiciare destinate realizării cercetării științifice referitor la aspectele 

teoretice și practice ale acestei activități, crearea și dezvoltarea metodelor și tehnicilor de expertiză 

judiciară, precum și schimbul de informații și experiență în sectorul dat. Astfel, partea moldavă urmărește 

consolidarea relațiilor existente de prietenie și cooperare prin stabilirea legăturilor în domeniul 

desfășurării expertizei judiciare și preluarea celor mai bune practici de la omologii belaruși. 
 

3. La 17 mai 2018, în contextul vizitei oficiale întreprinse de ministrul justiției în Georgia, a fost semnat 

Memorandumul de cooperare între Ministerul Justiției al Republicii Moldova și Ministerul Justiției al 

Georgiei.  Respectivul instrument va constitui o platformă de interacțiune între părți pe subiecte aferente 

domeniului de competență comună în scopul avansării rapide pe agenda aderării la UE. 

 

4. La 11 mai 2018 a fost încheiat un Acord de cooperare între Ministerul Justiției și UNICEF pentru 

perioada anilor 2018-2022. Prioritățile acordului vizează consolidarea măsurilor privind protecția 
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drepturilor copilului, în special la etapa interacțiunii cu organele de drept. În baza acordului a fost semnat 

și un Plan de acțiuni pentru perioada anilor 2018-2019. 
 

5. La 19 iulie, la Zagreb (Croația) a fost semnat Memorandumul privind cooperarea dintre Ministerul 

Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al Republicii Croaţia. Documentul semnat are drept 

obiectiv cooperarea în domeniul reformării și modernizării sistemului judiciar, elaborării actelor 

normative și preluării experienței în domeniul armonizării legislației naționale la standardele europene. 

De asemenea, instituțiile vor conlucra activ pe segmente specifice de activitate cum ar fi: îmbunătățirea 

activităților din domeniul administrației penitenciarelor și organizarea serviciului de probațiune. 

 

Întrevederi 
 

Pe parcursul anului 2018, conducerea Ministerului Justiției a avut întrevederi cu: 

1. Reprezentanții misiunilor diplomatice ale SUA, UE,  Lituaniei, Suediei, Ucrainei, României, 

Poloniei, Germaniei, Georgiei, Italiei, Armeniei; 

2. Delegația Comitetului European pentru Prevenirea Torturii şi a Tratamentelor sau Pedepselor 

Inumane sau Degradante (CPT); 

3. Șeful Oficiului Consiliului Europei în Republica Moldova; 

4. Reprezentanții Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB); 

5. Șeful Misiunii Agenției pentru Dezvoltare Internațională a SUA (USAID); 

7. Reprezentanții Centrului European pentru Drept Necomercial; 

6. Reprezentanții Camerei Notariale din Republica Belarus; 

7. Președintele comitetului de stat pentru expertize judiciare a Republicii Belarus. 

 

Programe de cooperare cu partenerii externi 
 

În scopul susținerii durabilității reformei justiției, sporirii eficienței sistemului judiciar, dar și a altor 

agenți din acest sector, prin îmbunătățirea cadrului normativ și a procedurilor de lucru, precum și 

profesionalizării angajaților, Ministerul Justiției a beneficiat și continuă să beneficieze de mai multe 

proiecte de asistență tehnică din partea partenerilor externi. În anul 2018 au fost lansate următoarele 

proiecte: 

 Proiectul de asistență tehnică al Uniunii Europene „Suport pentru prevenirea eficientă şi lupta 

anticorupţie în sectorul judiciar” (lansat în luna iulie 2018), care va fi implementat pe parcursul a 

trei ani. Beneficiarii proiectului sunt Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, 

Consiliul Superior al Procurorilor, Procuratura Generală și Institutul Național al Justiției. 

 

 Proiectul Consiliului Europei „Promovarea unui sistem de justiție penală bazat pe respectarea 

drepturilor omului în Republica Moldova”(lansat la 1 martie 2018), cu o perioadă de 

implementare de 36 luni.  Scopul proiectului este asigurarea respectării drepturilor omului și a 

statului de drept prin susținerea autorităților naționale în crearea unui sistem al justiției penale 

funcțional și eficient, în conformitate cu standardele europene privind drepturile omului, și în baza 

principiilor umanizării, resocializării și justiției restaurative. Beneficiarii primari ai acțiunilor 

prevăzute sub egida celor II obiective ale proiectului sunt Administrația Națională a 

Penitenciarelor și Inspectoratul Național de Probațiune. 

 

 



32 
 

 

V. BUGETUL MINISTERULUI JUSTIȚIEI, ACHIZIȚIILE PUBLICE ȘI 

 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 

 

Bugetul Ministerului Justiției 
 

Bugetul Ministerului Justiției este elaborat în conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice şi 

responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014 și regulilor stabilite de Ministerul Finanțelor. 

În tabelul de mai jos, este reflectată analiza mijloacelor financiare alocate Ministerului Justiției în 

perioada anilor 2017-2018. 

 

 

 

Achizițiile publice 
 

Planul de achiziții publice pentru anul 2018 a fost elaborat și publicat pe pagina web: 

http://justice.gov.md/public/files/contabilitate/Scan_001.pdf.  

 

În vederea realizării acestui plan, pe parcursul anului au fost încheiate 129 contracte, dintre care 104 

contracte de achiziții publice de valoare mică, 8 contracte prin realizarea procedurii de licitație publică, 2 

contracte – prin cererea ofertelor de preț, un contract – prin negociere fără publicare și 14 contracte 

subsecvente încheiate în baza unui acord-cadru. 

 

 

 Precizat în 

anul 2017 

Ponderea 

din 

bugetul 

total 

alocat, % 

Alocat în 

anul 2018 

Ponderea 

din 

bugetul 

total 

alocat, % 

Precizat în 

anul 2018 

Ponderea 

din 

bugetul 

total 

alocat, % 

Devieri 

(precizat 

2018 față 

de 2017) 

Politici și 

management în 

domeniul justiției 

56. 630,5 8,3 27 020,8 3,2 34 986,2 5,0 -21 644,3 

Sistem integrat de 

informare juridică 

7. 246,8 1,1 7 346,8 0,9 7 805,9 1,1 559,1 

Administrare 

judecătorească 

6. 853,5 1,0 61 449,8 7,3 13 830,9 2,0 6 977,4 

Armonizarea 

legislației 

2. 107,3 0,3 2 107,3 0,2 2 458,2 0,2 350,9 

Expertiză legală 13. 651,8 2,0 8 917,7 1,1 9 033,2 1,3 -4 618,6 

Apărare a 

drepturilor și 

intereselor legale 

ale persoanelor 

27. 580,5 4,1 29 860,9 3,6 30 044,8 4,3 2 464,3 

Asigurarea 

măsurilor 

alternative de 

detenție 

29. 685,5 4,4 31 080,7 3,7 30 126,0 4,3 440,5 

Starea civilă 36. 806,9 5,4         -36 806,9 

Sistemul 

penitenciar 

499. 489,7 73,4 673 182,2 80,0 578 093,0 81,8 78 603,3 

               

Total pe 

Ministerul 

Justiției 

680. 052,5 100,0 840 966,2 100,0 706 378,2 100,0 26 325,7 

http://justice.gov.md/public/files/contabilitate/Scan_001.pdf
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Managementul resurselor umane 
 

Prin Hotărârea Guvernului nr.698 din 30.08.2017 pentru  aparatul central al Ministerului Justiţiei a fost 

stabilit un efectiv-limită în număr de 94 de unităţi, cu un fond anual de retribuire a muncii conform 

legislaţiei în vigoare. Pînă în 2017, efectivul-limită îl constituia 141 de unități. 
 

La 31 decembrie 2018, din numărul total de unități, 85 au fost efectiv ocupate. 

 

Pe parcursul perioadei de referință la concurs au fost scoase 29 de funcții publice vacante din cadrul 

Ministerului Justiției. În scopul asigurării transparenței procesului de organizare a concursului, pe pagina 

web a ministerului (www.justice.gov.md) și pe cea guvernamentală (www.cariere.gov.md) au fost plasate 

86 de informații cu privire la organizarea și desfășurarea concursului. Prin concurs au fost numiți în 

funcție 7 funcționari. 

 

Dezvoltarea profesională 

 

În scopul asigurării executării Regulamentului cu privire la dezvoltarea profesională, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 201/2009, la  15 februarie 2018 prin ordinul ministrului justiției a fost aprobat 

Planul de dezvoltare profesională al angajaților Ministerului Justiției  care a fost plasat pe pagina web a 

ministerului. 

 

Pe parcursul anului au fost organizate 10 cursuri de instruire internă, după cum urmează: 

- Respectarea legislației privind declararea averii și intereselor personale; 

- Crearea climatului de integritate;  

- Managementul riscurilor; 

- Evaluarea integrității instituționale; 

- Componentele MFC și interacțiunea dintre acestea; 

- Managementul performanței și al riscurilor prin prisma descrierii proceselor; 

- Managementul riscurilor (SNSC10); 

- Asigurarea regimului secret al documentelor; 

- Metode de identificare, clasificare și descriere a proceselor operaționale;  

- Controlul intern al integrității instituționale.   

 

În total, pe parcursul anului 2018 au fost instruiții 77 de angajați. 

 

Totodată, angajații ministerului au beneficiat de vizite de studiu și instruiri și în afara țării.  

 

 

Data  Tipul întrunirii Genericul Destinația 

 

22-24 

ianuarie 

2018 

Vizită de studiu Procedura de vot a cetățenilor albanezi 

în străinătate 

Albania 

28-31 

ianuarie 

2018 

Vizită de studiu Asigurarea schimbului de experiență 

privind modul de funcționare a 

instituțiilor din sectorul justiției 

Lituania (Vilnius) 

19-23 

februarie 

2018 

Reuniune Reuniunea grupului de experți pentru 

punerea în aplicare a convențiilor 

europene în cadrul cooperării în 

domeniul penal 

Franța 

6-9 martie 

2018 

Conferință Cooperarea internațională privind 

criminalitatea informatică 

Olanda 

10-16 martie Vizită de studiu Asigurarea schimbului de experiență Estonia 

http://www.justice.gov.md/
http://www.cariere.gov.md/
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2018 privind modul de funcționare a 

instituțiilor din sectorul justiției 

11-16 martie 

2018 

Vizită de studiu Bunele practici privind lucrul cu copii 

victime și martori ai infracțiunilor 

Suedia 

11-14 aprilie 

2018 

Conferință Continuarea reformei sistemului 

Convenției europene a drepturilor 

omului – echilibru mai bun, protecție 

îmbunătățită 

Danemarca 

17-21 aprilie 

2018 

Curs de instruire Promovarea unui sistem de justiție 

penală care să respecte drepturile omului 

în Republica Moldova 

Franța 

19-21 aprilie 

2018 

Vizită de lucru Reuniunea a 18-a  a Platformei 

multilaterale a Parteneriatului Estic 

Belgia 

26-27 aprilie 

2018 

Conferință Rolul instituțiilor naționale cu 

competențe în domeniul protecției 

drepturilor omului 

Ucraina 

2-5 mai 2018 Conferință Cybercrime Ucraina 

25-26 iunie 

2018  

Vizită de studiu Preluarea bunelor practice în domeniul 

antidrog 

Romania  

13-16 

octombrie 

2018 

Conferință Consolidarea transparentei si 

responsabilității pentru asigurarea 

integrității 

Croația 

5-9 

noiembrie 

2018 

Vizită de studiu Experienţa Serbiei în procesul de 

prevenire şi combatere a violenţei 

domestice 

Serbia 

12-16 

noiembrie 

2018 

Vizită de studiu Bunelor practici privind organizarea 

administrativă a regiunilor autonome și 

modul de conlucrare cu autoritățile 

publice centrale 

Italia 

12-15 

decembrie 

2018 

Vizită de studiu Preluarea bunelor practici în domeniul 

compensării victimelor traficului de 

ființe umane  

Portugalia 

16-19 

decembrie 

2018 

Vizită de lucru Consolidarea capacităților tehnice  ale 

instituțiilor naționale pentru protecția și 

promovarea drepturilor omului 

Elveția 

 

 

 

VI. ASIGURAREA TRANSPARENȚEI ACTIVITĂȚII MINISTERULUI 
 

În scopul asigurării transparenței în procesul decizional, toate proiectele de acte normative elaborate sunt 

plasate pentru consultări publice pe pagina oficială de internet a Ministerului Justiției. De asemenea, 

Ministerul Justiției asigură accesul la informație în condițiile Legii nr. 982 din 11.05.2000. 

 

Evenimente organizate de Ministerul Justiției pe parcursul anului 2018 
 

1) Ministerul Justiției în comun cu Inspectoratul Național de Probațiune (INP) au organizat în data de 24 

ianuarie 2018 o masă rotundă, manifestând inițiativa de a promova pârghii legale pentru contracararea 

șofatului în stare de ebrietate, fenomen de amploare pe teritoriul Republicii Moldova, ce preponderent 

reprezintă cauza numărului mare de accidente rutiere.  
 

Masa rotundă a întrunit un număr reprezentativ de persoane din instituțiile de resort - Ministerul Justiției, 

INP, Departamentul Instituțiilor Penitenciare, Inspectoratul Național de Patrulare, Consiliul Superior al 

Magistraturii, Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale. Ca urmare, a fost creat un grup de lucru 

ce a elaborat modificări ale Codului contravențional și Codului penal, iar pe 14 septembrie 2018 au fost 



35 
 

publicate în Monitorul Oficial noile prevederi prin care s-a instituit un mecanism integru de combatere a 

fenomenului de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate, care au intrat în vigoare la 14 

decembrie 2018.  
 

2) În data de 24 martie 2018, Ministerul Justiţiei a organizat o masă rotundă la care s-a întrunit un grup de 

peste 50 de persoane, format din reprezentanți ai organelor de drept, societății civile și profesioniști din 

domeniul justiției. Scopul întrunirii a fost de a identifica prioritățile de dezvoltare în domeniul justiției și 

administrației publice, care au fost incluse în Strategia Naţională de Dezvoltare (SND) „Moldova 2030”. 
 

3. În perioada 29 mai-5 iunie 2018, Ministerul Justiției în parteneriat cu PricewaterhouseCoopers 

Moldova, D&B DAVID şi BAIAS S.C.A. (România) a organizat o serie de seminare pentru judecători, 

privind ultimele modificări de amploare ale Codului de procedură civilă și a cadrului conex, ce au fost 

instituite în scopul modernizării și simplificării procedurii civile, astfel încât să asigure o examinare 

corectă a cauzelor. Seminarele de instruire au fost moderate de experți din Republica Moldova și 

România. La fiecare seminar au participat circa 40 judecători, de la instanțele de fond și de la curțile de 

apel.  
 

4. Ministerul Justiției a organizat în comun cu Fundația Germană pentru Cooperare Juridică Internațională 

(IRZ), în data de 15 mai 2018, o rundă de discuții de specialitate privind revizuirea Codului de procedură 

penală. Specialiști în domeniul dreptului, procurori și judecători, împreună cu experți-practicieni din 

Germania, au analizat prevederile CPP ce vizează procedura de urmărire penală. Au fost abordate 

subiecte ce țin de îmbunătățirea normelor procesual-penale, excluderea contradicțiilor și eliminarea 

carențelor din CPP. Evenimentul a avut loc în contextul seriei de ședințe a grupului de lucru, format din 

specialiști în domeniu din țară și experți germani care lucrează la proiectul legii de simplificare a CPP.  
 

5. În data de 15 iunie 2018, Ministerul Justiției în comun cu echipa proiectului EUTAP 4 „Sprijin acordat 

sistemelor de executare, probațiune şi reabilitare în Moldova” a organizat o masă rotundă la care a fost 

pus în discuție subiectul relelor tratamente față de persoanele private de libertate. Discuțiile au fost 

moderate de judecătorul Curții Europene a Drepturilor Omului, Latyf Huseynov, care a oferit explicații și 

interpretări, din perspectiva jurisprudenței CtEDO, în cauzele ce au vizat tratamente inumane sau 

degradante.  
 

6. În data de 8 iunie 2018 a avut loc o discuție publică, organizată de Ministerul Justiției și Inspectoratul 

Național de Probațiune (INP), în scopul promovării unei forme alternative detenției – monitorizarea 

electronică în domeniul probațiunii. Decidenți din sectorul justiției, judecători, procurori, polițiști, 

reprezentanți ai organizațiilor necomerciale și ai INP au analizat viabilitatea utilizării pe scară largă a 

monitorizării electronice. A fost atrasă atenția publicului asupra avantajelor social-economice, 

particularitățile și aspectele juridice ale aplicării monitorizării electronice.  
 

7. Peste 200 persoane - funcționari din autoritățile publice centrale, au participat la 2 seminare de instruire 

organizate de Ministerul Justiției, în data de 10 august 2018 și 23 octombrie 2018 privind aspectele 

tehnicii legislative. În cadrul seminarului au fost elucidate aspectele ce trebuie luate în considerație la 

scrierea proiectelor de acte normative. Reprezentanții Ministerului Justiției au explicat prevederile Legii 

nr. 100/2017 cu privire la actele normative.  
 

8. În data de 10 octombrie 2018, Ministerul Justiției în comun cu Centrul pentru Soluționarea Eficientă a 

Litigiilor (CEDR) din Marea Britanie a lansat o nouă etapă a proiectului în domeniul medierii comerciale 

– mecanismul de mediere pe lângă instanțele de judecată gestionat de Centrul de Mediere al Camerei de 

Comerț și Industrie a Republicii Moldova.  
 

9. În data de 28 noiembrie 2018, Ministerul Justiţiei și Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) 

au organizat o nouă rundă a discuțiilor de specialitate privind sistemul progresiv de executare a pedepsei 

penale. Grupul de lucru format sub egida Ministerului Justiţiei a elaborat conceptul sistemului progresiv 

de executare a pedepsei închisorii ce se propune a fi aplicat în penitenciarele din Republica Moldova. La 

discuții au participat reprezentanți ai sistemului judecătoresc, procuraturii, Avocatului Poporului, Uniunii 

Avocaților. Invitații speciali, Silvia Hawliczek și Arne Wieben, ambii directori de penitenciare din 



36 
 

Germania, au dat aprecieri și au făcut recomandări privind cadrul normativ ce va reglementa aplicarea 

sistemului progresiv. 
 

10. În data de 21 noiembrie 2018, Ministerul Justiției cu suportul Fundaţiei Germane pentru Cooperare 

Juridică Internaţională (IRZ) a organizat conferința națională dedicată adoptării și lansării Codului 

administrativ în Republica Moldova. În cadrul conferinței s-a discutat importanța jurisdicției 

administrative, specializării judecătorilor administrativi și alte aspecte ale noului cod. La conferință au 

participat peste 70 reprezentanți a celor trei ramuri ale puterii – legislativă, executivă și judecătorească, 

precum și experți din Germania.  
 

11. În data de 9 noiembrie 2018, Ministerul Justiţiei împreună cu Inspectoratul General al Poliției, 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Afacerilor Interne și reprezentanți ai 

societății civile au lansat campania națională anti-drog „Alege Viața!”. La eveniment au fost expuse 

informații despre abordările noi privind consumul de droguri în politicile execuțional-penale promovate 

de Ministerul Justiţiei și asistența în penitenciare a deținuților dependenți de droguri.  
 

12. În data de 2 noiembrie 2018, Ministerul Justiției a organizat o ședință de lucru la care au fost 

prezentate și analizate câteva opțiuni pentru reorganizarea asistenței medicale în sistemul penitenciar. La 

eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerului 

Finanțelor, Casei Naționale de Asigurări în Medicină, Centrului de Implementare a Reformelor, 

Procuraturii Generale și donatori externi.  
 

13. „Abordări noi în cercetarea eficientă a infracțiunilor” a fost subiectul conferinței internaționale 

organizate în data de 20 decembrie 2018 de Ministerul Justiției și Procuratura Generală cu suportul 

Fundației Germane pentru Cooperare Juridică Internațională (IRZ). La conferință au participat procurori, 

judecători, profesori universitari, practicieni în domeniul penal și experți străini, pentru a pune în discuție 

modificările ce necesită a fi făcute pentru îmbunătățirea normelor procesual-penale. În calitate de experți 

au participat procurori și anchetatori din România, Germania, Estonia, Azerbaidjan, care au elucidat o 

multitudine de aspecte ce țin de principiile de organizare a anchetei, delimitarea atribuțiilor, 

împuternicirile organului de urmărire penală, etapele procesului pre-judiciar, etc.  

 

Comunicarea cu mass-media 
În cadrul Ministerului Justiției activează Serviciul informare și comunicare cu mass-media, care în 

perioada de referință: 

- a redactat și publicat pe pagina web al ministerului 154 comunicate și 6 invitații de presă; 

- a asigurat cu răspuns în scris 10 solicitări de informație a jurnaliștilor; 

- a asigurata participarea conducerii instituției la 8 emisiuni televizate.  

O activitate realizată pentru promovarea bunei imagini a ministerului a avut loc în premieră, prin 

campania de informare organizată în contextul celebrării Zilei Europei. În acest context, au fost distribuite 

diferite produse promoționale. 
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VII. MANAGEMENTUL FINANCIAR ȘI CONTROL INTERN 

 
În vederea organizării și implementării unui sistem de management financiar și control, prin Ordinul 

ministrului justiției nr.540 din 24 septembrie 2018 a fost instituit grupul de lucru cu privire la organizarea 

sistemului de management financiar și control (MFC) în cadrul Ministerului Justiției. Conform ordinului 

menționat, grupul de lucru a fost desemnat responsabil pentru elaborarea și aprobarea Planului de acțiuni 

privind implementarea MFC în cadrul ministerului. 
 

În acest sens, grupul de lucru, cu asistența expertului național contractat pentru a oferi suport în procesul 

de elaborare și implementare a sistemului de MFC, a analizat prevederile și conținutul Standardelor 

naţionale de control intern în sectorul public (SNCI), aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 189 

din 5.11.2015 și a identificat SNCI care nu au fost implementate integral în cadrul ministerului. 
 

Prin Ordinul ministrului justiției nr. 572 din 24 octombrie 2018 a fost aprobat Planul de acțiuni privind 

implementarea MFC în cadrul ministerului, care conține 25 acțiuni focusate pe dezvoltarea mediului de 

control, managementului performanțelor și riscurilor.  

După aprobarea Planului, au fost realizate următoarele acțiuni: (1) prin Ordinul ministrului justiției nr. 

603 din 10 decembrie 2018 a fost aprobat Registrul funcțiilor delegate; (2) au fost identificate procesele 

de bază, urmând ca acestea să fie descrise; (3) funcționarii ministerului au fost instruiți în domeniul 

managementului performanțelor şi al riscurilor, precum și a descrierii proceselor (26 octombrie 2018). 

Activitățile cu caracter permanent incluse în Plan, precum perfecționarea profesională continuă, 

descrierea atribuțiilor și sarcinilor funcționale ale entității, stabilirea clară a obiectivelor și sarcinilor, 

elaborarea planului anual de activitate a ministerului și ale subdiviziunilor se realizează de subdiviziunile 

structurale de profil, conform competenței și procedurilor stabilite. 

Totodată, pe parcursul anului 2019  activitatea Grupului de Lucru va fi focusată pe consolidarea 

răspunderii manageriale și întreprinderea măsurilor care vor fortifica atingerea obiectivelor instituționale, 

instituirea managementului riscurilor, promovarea funcției de audit intern și a rolului acesteia în 

implementarea controlului intern managerial. 
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Anexă 

 

Raport privind implementarea Planului de acțiuni al Ministerului Justiției pentru anul 2018 
 

Reprezentarea procentuală (%) grafică a gradului de realizare a acțiunilor stabilite în  

 Planul de activitate al Ministerului Justiției pentru anul 2018 

 

Total: 185 acțiuni (100%) 

Realizate – 123 acțiuni (66,49%) 

Realizate parțial – 47 acțiuni (25,4%) 

Nerealizate – 8 acțiuni (4,32%) 

Perimate – 4 acțiuni (2,16%) 

Sistate – 3 acțiuni (1,62%) 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Realizate - 123

Realizate parțial - 47

Nerealizate - 8  

Perimate - 4 Sistate - 3

Gradul de realizare al acțiunilor

Realizate

Realizate parțial

Nerealizate

Perimate

Sistate
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Raport privind implementarea Planului de acțiuni al Ministerului Justiției pentru anul 2018 
 

 

Obiectivul strategic I: Asigurarea continuității reformelor în sectorul justiției și perfecționarea cadrului normativ 
 
Nr. Acțiuni Subacțiuni Responsa

bili 

Termen de 

realizare 

Indicatori Referințe Raportare 

1.  Elaborarea unui 

nou document 

de politici 

pentru 

asigurarea 

continuității 

reformei 

sectorului 

justiţiei. 

1. Elaborare 

a unui nou 

document de 

politici 

pentru 

asigurarea 

continuităţii 

reformei 

sectorului 

justiției. 

DAMEP Trim. II 1.Document 

elaborat. 

   

Planul de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 (HG 

nr. 890 din 20 

iulie 2016) 

Realizată parțial 
 

Avînd în vedere că anul 2018 a fost ultimul an de mandat 

al actualului legislativ, urmare a consultării cu delegația 

Uniunii Europene în Republica Moldova și alți parteneri 

de dezvoltare s-a convenit asupra faptului ca noul 

document de politici urmează a fi promovat de către noul 

executiv și urmează să constituie angajamentul acestuia 

din urmă. Or, nu este rezonabil ca Guvernul actual să 

stabilească priorități și să planifice activități, inclusiv cu 

impact economic, pentru viitorul Cabinet de Miniștri. 

 

Din acest considerent, în anul 2018 Ministerul Justiției 

și-a concentrat activitatea pe elaborarea și promovarea 

proiectelor în sectorul justiției care au fost stabilite ca 

priorități în mica reformă a justiției, asumată de către 

actualul cabinet de miniștri. 

 

Totodată, procesul de elaborare a proiectului noului 

document de politici pentru asigurarea continuității 

reformei sectorului justiției nu a fost sistat. În acest sens, 

prin scrisoarea din 05.09.2018 cu nr. 03/10173 

Ministerul Justiției a solicitat tuturor actorilor din sector 

prezentarea opiniei privind problemele din sectorul 

justiției și acțiunile care urmează a fi întreprinse pentru 

soluționarea acestora. 
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În prezent, în cadrul Ministerului se analizează 

propunerile recepționate și se lucrează asupra proiectului 

Strategiei. 

 

2.  Elaborarea 

proiectului de 

lege privind  

modificarea și 

completarea 

unor acte 

legislative 

(modificarea 

cadrului 

normativ conex 

necesar 

implementării 

modificărilor 

operate în 

Constituția 

Republicii 

Moldova în 

partea ce se 

referă la 

sistemul 

judecătoresc) 

 DEAN 

AAIJ 

 

Trim. IV 

 

1. Proiect 

elaborat și 

remis 

Guvernului. 

Planul naţional 

de acțiuni 

pentru 

implementarea 

Acordului de 

Asociere 

Republica 

Moldova –

Uniunea 

Europeană în 

perioada 2017-

2019 (HG nr. 

1472  

din  30.12.2016) 

Sistată 
 

Proiectul de lege va putea fi promovat doar după 

adoptarea modificărilor la Constituție. 

 

Proiectul de lege constituțională se află pe rolul 

Parlamentului, fiind înregistrat cu nr. 10 din 18 ianuarie 

2018. Modificările propuse vizează: 1) statutul, modul de 

numire și imunitatea judecătorului, 2) finanțarea 

sistemului judecătoresc, precum și 3) rolul, componenţa şi 

competenţele Consiliului Superior al Magistraturii. 

 

Anterior, Ministerul Justiției a promovat un proiect de 

lege constituțională similar (înregistrat în Parlament cu nr. 

187 din 03.05.2016) însă din considerentul că acesta nu a 

fost adoptat timp de un an, în conformitate cu art. 143 

alin. (2) din Constituție, inițiativa a devenit nulă. 

 

Prin urmare, în contextul celor enunțate supra, Ministerul 

Justiției a fost în imposibilitate de a promova modificări 

în cadrul legislativ infra constituțional. 

 

3.  Definitivarea și 

promovarea noii 

Legi cu privire 

la Curtea 

Constituțională  

 DEAN Trim. II 1. Proiect 

definitivat și 

remis 

Guvernului. 

 Planul naţional 

de acţiuni 

pentru 

implementarea 

Acordului de 

Asociere 

Republica 

Moldova –

Realizat 
 

În vederea realizării acestei acțiuni Ministerul Justiției a 

elaborat proiectul noii Legii cu privire la Curtea 

Constituțională, care a fost coordonat cu toate 

autoritățile interesate, fiind promovat pînă la etapa 

aprobării acestuia de către Guvern. 
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Uniunea 

Europeană în 

perioada 2017-

2019 (HG nr. 

1472 din  

30.12.2016); 

Planul de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 (HG 

nr. 890 din 20 

iulie 2016); 

 

În același timp, promovarea de mai departe a proiectului 

era condiționată de adoptarea amendamentelor 

constituționale privind instituția instanței de contencios 

constituțional. 

 

În contextul în care, modificările constituționale nu au 

fost adoptate de către Parlament, Ministerul Justiției a 

fost în imposibilitate de a promova modificări în cadrul 

legislativ infra constituțional. 

 

4.  Consolidarea 

rolului Curții 

Constituționale 

prin 

promovarea 

noilor 

reglementări 

privind 

competenta, 

procedura, 

criteriile de 

selectare a 

judecătorilor, 

extinderea 

cercului 

subiecților de 

sesizare 

 DEAN Trim. IV 1. Proiect 

elaborat și 

remis 

Guvernului. 

Planul de 

acțiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(Aprobat prin 

HG Nr.890 din 

20  iulie 2016) 

Hotărîrea 

Parlamentului 

Nr.259 din 

08.12.2016 cu 

privire la 

asigurarea 

continuității 

reformelor în 

sectorul justiției 

(6.1.1.(3), 6.1.2 

(2), 6.1.3 (2) 

 

Realizată 

În vederea realizării acestui obiectiv, a fost elaborat 

proiectul Legii pentru modificarea și completarea 

Constituției care a fost aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1265 din 21 noiembrie 2016. Prin 

proiectul de lege înaintat se propunea operarea 

modificărilor constituționale ce vizează: (1) atribuțiile 

Curții Constituționale în partea soluționării excepțiilor de 

neconstituționalitate; (2) structura Curții Constituționale 

și durata mandatului judecătorilor constituționali, și 

anume modificarea de la 6 la 7 a numărului judecătorilor 

constituțională, precum și desemnarea acestora pentru un 

singur mandat cu o durată de 9 ani. 

Inițiativa constituțională a fost avizată pozitiv de către 

Curtea Constituțională la 6 decembrie 2016 (ACC nr. 7). 

În același timp, proiectul a fost respins în a II-a lectură la 

ședința plenară a Parlamentului din 21 decembrie 2017.  

5.  Elaborarea 1.Elaborarea AAIJ Trim. IV 1.Studiu Planul naţional Realizată 
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proiectului de 

lege privind  

modificarea și 

completarea 

unor acte 

legislative 

(elaborarea şi 

asigurarea 

implementării 

criteriilor de 

calitate a 

deciziilor 

instanțelor de 

judecată, 

unificarea 

practicii 

judiciare şi 

reformarea 

regulilor privind 

motivarea 

deciziilor 

instanțelor de 

judecată, 

conform 

standardelor 

internaţionale, 

pentru 

garantarea 

dreptului la un 

proces 

echitabil). 

 

 

 

 

studiului 

privind 

criteriile de 

calitate a 

deciziilor 

instanțelor 

de judecată, 

unificarea 

practicii 

judiciare și 

reformarea 

regulilor 

privind 

motivarea 

deciziilor 

instanțelor 

de judecată, 

conform 

standardelor 

internațional

e, pentru 

garantarea 

dreptului la 

un proces 

echitabil, 

pentru 

garantarea 

dreptului la 

un proces 

echitabil și 

formularea 

recomandări

lor. 

 

 elaborat;  

2.Recomandări 

formulate și 

prezentate. 

de acţiuni 

pentru 

implementarea 

Acordului de 

Asociere 

Republica 

Moldova –

Uniunea 

Europeană în 

perioada 2017-

2019 (HG nr. 

1472  

din  30.12.2016) 

Planul de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 (HG 

nr.890 din 20  

iulie 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

În vederea identificării bunelor practici privind criteriile 

de calitate a hotărîrilor judecătorești, au fost analizate 

standardele internaționale în domeniu, și anume: Opinia 

nr.11(2008) a Consiliului Consultativ al Judecătorilor 

Europeni (CCJE) privind calitatea hotărîrilor 

judecătorești; Avizul nr.7(2005) al CCJE. Potrivit acestor 

acte, pentru a corespunde criteriilor de calitate, o hotărîre 

judecătorească trebuie (1) să fie motivată suficient, cu 

excepția cazurilor în care, potrivit legii, hotărîrea nu 

cuprinde partea de motivare; și (2) să fie redactată într-o 

manieră clară.  

 

La fel, a fost examinată jurisprudența relevantă a Curții 

Europene prin care a fost instituit testul de „claritate” a 

hotărîrii judecătorești potrivit căruia o hotărîre 

judecătorească poate fi considerată motivată suficient 

dacă părțile pot înțelege motivele pe care se întemeiază 

actul de justiție, astfel încît să fie în măsură să prezinte 

contra-argumente în instanțele superioare (a se vedea, 

Hadjianastassiou c. Greciei, 16 decembrie 1992, § 33).  

 

 

2.Elaborarea DEAN Trim. IV 1.Proiect de Realizată 
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proiectului 

de lege 

privind  

modificarea 

și 

completarea 

unor acte 

legislative, 

după caz. 

 lege elaborat.  

Ca rezultat al analizei efectuate, a fost elaborat proiectul 

Legii pentru modificarea unor acte legislative care a  fost 

adoptat de către Parlament în I lectură la 11 octombrie 

2018. 

 

Prin proiectul de lege se propune  instituirea în legislația 

procesual civilă și penală a criteriilor de calitate a 

hotărîrilor judecătorești. 

 

6.  Elaborarea 

proiectului de 

lege privind  

modificarea și 

completarea 

unor acte 

legislative 

(consolidarea 

capacităților 

funcționale ale 

Consiliului 

Superior al 

Magistraturii și 

Inspecției 

Judiciare și 

aducerea în 

concordanță a 

legislației 

referitoare la 

răspunderea 

disciplinară a 

judecătorilor cu 

recomandările 

Comisiei de la 

Veneția) . 

1.Modificare

a după caz a 

cadrului 

normativ în 

vederea 

implementăr

ii criteriilor 

de calitate și 

responsabilit

ate a 

deciziilor 

instanțelor 

de judecată. 

DEAN  

AAIJ 

Trim. III  1 Proiect de 

lege elaborat. 

Planul naţional 

de acţiuni 

pentru 

implementarea 

Acordului de 

Asociere 

Republica 

Moldova –

Uniunea 

Europeană în 

perioada 2017-

2019 (HG nr. 

1472  

din  30.12.2016)  

LANUL de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(Aprobat prin 

HG Nr.890 din 

20  iulie 2016 

Realizată 
 

În vederea stabilirii  unui mecanism eficient pentru 

asigurarea responsabilității judecătorilor, prin Legea nr. 

136 din 19 iulie 2018 a fost modificată Legea nr.178 din 

25 iulie 2014 cu privire la răspunderea disciplinară a 

judecătorilor (MO nr. 347-357 din 14.09.2018, art. 582). 

Principalele modificări se referă la: 

• revizuirea mecanismului de examinare a abaterilor 

disciplinare; 

• fortificarea rolului inspectorului-judecător. 

• excluderea interpretărilor vagi privind faptele ce 

constituie abateri disciplinare a judecătorilor; 

• concretizarea aspectelor ce țin de selectarea membrilor și 

membrilor supleanți ai colegiului disciplinar. 

 

Proiectul are drept scop implementarea recomandărilor 

Comisiei de la Veneția nr. 755/2014.  
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7.  Monitorizarea 

implementării 

cadrului legal 

cu privire la 

activitatea 

Consiliului 

Superior al 

Magistraturii şi 

a organelor sale 

pentru 

consolidarea 

capacităţii 

acestora, 

diminuarea 

marjei de 

discreţie în 

procesul de 

luare a 

deciziilor, 

asigurarea 

transparenţei 

activităţii, 

precum şi 

revizuirea, în 

caz de 

necesitate, a 

prevederilor în 

vigoare din 

domeniu. 

1.Modificare

a şi 

completarea 

cadrului 

normativ 

conform 

recomandări

lor 

monitorizări

i realizate în 

anul 2016. 

DEAN Trim. IV 1.Proiect 

elaborat şi 

remis 

Guvernului. 

Planul de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(Aprobat prin 

HG Nr.890 din 

20  iulie 2016) 

Realizată 

 

În scopul sporirii eficacității și independenței sistemului 

judiciar, consolidării rolului CSM, promovării unui sistem 

bazat pe merit și transparent pentru selecția și promovarea 

judecătorilor, a fost adoptată Legea nr. 137 din 

29.09.2018 pentru modificarea unor acte legislative. 

Principalele modificări ale acestei legi se referă la: 

- uniformizarea modalităților de acces în funcția de 

judecător; 

- asigurarea competivității procedurilor de promovare și 

transferare a judecătorilor; 

- asigurarea autonomiei funcționale a Inspecției Judiciare 

față de CSM; 

- consolidarea rolului CSM, în special prin limitarea 

calității de membru la un singur termen; 

- limitarea dreptului de vot al Procurorului General, 

președintelui Curții Supreme de Justiție și Ministrului 

Justiției în problemele referitoare la cariera judecătorilor; 

- instituirea unui sistem efectiv de contestare a 

hotărârilor CSM (jurisdicție deplină pe fond, ședințe 

publice obligatorii și hotărâri motivate). 

 

8.  Uniformizarea 

şi simplificarea 

proceselor 

administrative 

în cadrul 

autorităţilor şi 

1.Elaborarea 

proiectului 

de 

modificare a 

CPA. 

DEAN 

 

Trim. IV 1.Asistență 

metodologică 

la elborarea 

proiectului 

Codului 

administrativ, 

Planul de 

acțiuni pe anii 

2016-2018 

pentru 

implementarea 

Strategiei 

Realizată 
 

Codul administrativ al Republicii Moldova a fost adoptat 

prin Legea nr.116 din 19.07.2018 și urmează să intre în 

vigoare la 01.04.2019. 
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instituţiilor 

publice. 

acordată; 

2.Proiect al 

Codului de 

procedură 

administrativă 

aprobat şi 

prezentat 

Parlamentului. 

 

privind reforma 

administraţiei 

publice pentru 

anii 2016-2020 

(aprobat prin 

HG Nr.1351 din 

15.12.2016) 

Codul cuprinde 258 articole, structurate în 3 cărți, în care 

sunt sistematizate toate reglementările legale existente ce 

țin de procedura administrativă desfășurată de autoritățile 

publice. Acesta determină statutul juridic al participanților 

la raporturile administrative, atribuțiile autorităților 

publice administrative și ale instanțelor de judecată 

competente pentru examinarea litigiilor de contencios 

administrativ, drepturile și obligațiile participanților în 

procedura administrativă și cea de contencios 

administrativ. De asemenea, adoptarea și lansarea acestui 

cod prevede specializarea judecătorilor administrativi. 

 

9.  Revizuirea 

măsurilor 

existente de 

management al 

bunurilor 

sechestrate şi 

confiscate. 

 

 

 

 

 

 

 

 DEAN 

 

Trim. II 1. Dezvoltarea  

unui sistem 

centralizat de 

acumulare şi 

actualizare a 

datelor 

statistice 

privind 

bunurile 

sechestrate şi 

confiscate sau 

eficientizarea 

celor existente. 

Planul de 

acțiuni privind 

reducerea 

riscurilor în 

domeniul 

spălării banilor 

și finanțării 

terorismului 

pentru anii 

2017-2019 (HG 

Nr.791 din 

11.10.2017) 

Realizată 

În conformitate cu prevederile Legii  nr. 49 din  

30.03.2017 pentru completarea unor acte legislative,  prin 

care a fost completat Codul de procedură penală  cu art. 

2296,   evaluarea şi administrarea bunurilor infracționale 

este asigurată de către Ministerul Finanţelor în baza 

încheierii instanţei de judecată de punere sub sechestru și 

de către Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale, 

în condiţiile Legii nr. 48/2017 cu privire la Agenţia de 

Recuperare a Bunurilor Infracţionale şi ale regulamentului 

aprobat de Guvern. 

10.  Perfecționarea 

cadrului 

legislativ  și a 

celui 

instituțional 

care 

reglementează 

infracțiunea de 

spălare a 

1.Crearea 

unui grup de 

lucru 

interinstituți

onal pentru 

elaborarea 

amendament

elor şi 

armonizarea 

DEAN Trim. II 1.Grup creat; 

2.Nr.ședințelor 

organizate; 

3. Analiză 

domeniului 

efectuată și 

recomandări 

formulate. 

 

Planul de 

acțiuni privind 

reducerea 

riscurilor în 

domeniul 

spălării banilor 

și finanțării 

terorismului 

pentru anii 

Realizată parțial 

 

Prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 462 din 26 iunie 

2018 a fost creat grupul de lucru interinstituțional pentru 

amendarea cadrului legislativ și a celui instituțional care 

reglementează spălarea banilor și finanțarea 

terorismului, aplicarea măsurilor asiguratorii, format 

din reprezentanți ai Serviciului de Prevenire și 

Combatere a Spălării Banilor, Agenției de Recuperare a 
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banilor și 

finanțare a 

terorismului. 

 

cu 

standardele 

internaţional

e  a cadrului 

legal ce 

incriminează 

spălarea 

banilor și 

finanțarea 

terorismului. 

2017-2019 (HG 

Nr.791 din 

11.10.2017) 

Bunurilor Infracționale, Centrului Național Anticorupție, 

Curții Supreme de Justiție, Procuraturii Generale, 

Procuraturii Anticorupție, Ministerului Afacerilor 

Interne, Serviciului Vamal. 

La 24 septembrie 2018 a fost organizată prima ședință a 

grupului de lucru în cadrul căreia au fost stabilite 

următoarele rezoluții: 

- Ministerul Justiției va solicita propuneri de modificare 

de la SIS și PCCOCS (scrisoarea nr. 03/10770 din 26 

septembrie 2018); 

- Membrii grupului de lucru  vor prezenta propuneri pe 

domeniile de intervenție identificate; 

- Următoarea ședință va avea loc după finalizarea rundei 

a -V-a de evaluare a RM de experții Moneyval. 

 

2.Elaborarea 

amendament

elor la 

cadrul legal 

și cel 

instituțional 

ce 

reglementea

ză aplicarea 

măsurilor 

asiguratorii, 

confiscării 

speciale și 

confiscării 

extinse. 

DEAN Trim. II 1.Amendament

e elaborate. 

Planul de 

acțiuni privind 

reducerea 

riscurilor în 

domeniul 

spălării banilor 

și finanțării 

terorismului 

pentru anii 

2017-2019 (HG 

Nr.791 din 

11.10.2017) 

Realizată parțial 
 

În cadrul Grupului de lucru, creat prin Ordinul nr. 462 din 

26 iunie 2018, s-a convenit asupra solicitării propunerilor 

de modificare a cadrului legal. Pînă în prezent, au fost 

recepționate propuneri de modificare a cadrului legal vizat 

din partea Serviciului de Informații și Securitate prin 

scrisoarea nr. 18/1065 din 18 octombrie 2018.   

11.  Studierea 

oportunității de 

revizuire, 

potrivit 

reformei 

 DEAN Trim. IV 1. Nr.de 

proiecte 

elaborate; 

2.Nr.de acte 

Strategia 

națională de 

ordine și 

securitate 

publică pentru 

Realizată parțial 

 

A fost elaborat proiectul legii pentru modificarea unor 

acte legislative, care constă în operarea modificărilor în 

Codul de procedură penală și Legea nr. 59/2012 privind 
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sistemului 

justiției, 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, 

constatarea 

celor latente și 

proactivitatea; 

studierea 

oportunității 

înființării 

poliției 

judiciare. 

aprobate. anii 2017-2020 

(HG nr.354 din 

31.05.2017) 

activitatea specială de investigații pentru extinderea 

spectrului metodelor speciale de investigații și revizuirea 

competențelor autorităților cu drept de 

dispunere/autorizare a acestora. 

Proiectul a fost definitivat în baza propunerilor din august 

2017 și întocmită sinteza obiecțiilor și propunerilor. Din 

considerentul vechimii propunerilor, proiectul urma să fie 

transmis repetat spre consultare publică. În acest sens, a 

fost reluată procedura de elaborare și promovare prin 

plasarea anunțului pe site-ul oficial al MJ din data de 

11.09.2018.  

http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=184&id

=4076  

12.  Elaborarea 

proiectului de 

hotărâre a 

Guvernului 

privind 

transferul 

poliției 

judecătorești în 

1.Elaborarea 

după caz a 

proiectului 

de hotărâre a 

Guvernului 

privind 

transferul 

poliției 

DEAN Trim. IV 1. După caz, 

proiect 

elaborat și 

remis 

Guvernului. 

 Realizată 
 

În vederea executării acestei acțiuni, Ministerul Justiției 

a elaborat proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la 

crearea Inspectoratului Poliției judecătorești (privind 

transferarea unităților de personal de la Inspectoratul 

General de Poliție al MAI la MJ) care fost definitivat și 

remis instituțiilor interesate spre avizare repetată prin 

http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=184&id=4076
http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=184&id=4076


11 
 

subordinea 

Ministerului 

Justiției. 

judecătorești 

în 

subordinea 

Ministerului 

Justiției. 

 

scrisoarea nr. 03/9877 din 17.08.2016. 

În scopul soluționării pe principii reciproc acceptabile a 

divergențelor apărute în procesul avizării, au fost 

convocate mai multe ședințe comune cu reprezentanții 

MF, IGP, MAI, ANP și MJ. 

 

În același timp, prin Hotărârea Parlamentului nr. 259 

din  8 decembrie 2016 cu privire la asigurarea 

continuității reformelor în sectorul justiției acțiunea a 

fost redenumită în sensul elaborării unui studiu și a 

unei politici publice privind oportunitatea 

transferului poliției judecătorești, fiind  inclusă în lista 

acțiunilor a căror termen de realizare a fost prelungit 

până la 31 decembrie 2017. 

  

Astfel, cu suportul proiectului european de asistență 

„ATRECO – Sporirea eficienței, responsabilității și 

transparenței instanțelor de judecată din Moldova” a fost 

selectat un expert pe termen scurt - Tomas Žilinskas care 

a elaborat „Studiu de politici cu privire la transferul 

poliției judecătorești din subordinea Ministerului 

Afacerilor Interne în subordinea Ministerului Justiției”. 

Ca rezultat al analizei efectuate de către expert au fost 

punctate următoarele recomandări:  

- a nu se transfera Serviciul Poliției Judecătorești la 

Ministerul Justiției, deoarece nu este rezonabil din punct 

de vedere financiar și administrativ; 

 - a se reorganiza Serviciul Poliției Judecătorești cu 

atribuirea competențelor instituțiilor existente pentru a 

asigura un model de poliție integrat și a nu diviza aceste 

funcții la diferite instituții. 

 

13.  Promovarea 

propunerilor de 

1.Elaborarea 

proiectului 

DEAN Trim. IV 1.Nr.de 

propuneri 

Strategia 

națională de 
Realizată 
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modificare a 

legislației 

procesual-

penale, astfel 

încît să se 

asigure 

coerenţa, 

simplificarea și 

delimitarea 

precisă a 

atribuţiilor 

procurorului şi 

ofiţerului de 

urmărire penală. 

de 

modificare a 

cadrului 

normativ în 

ceea ce 

privește 

simplificare

a și 

delimitarea 

precisă a 

atribuţiilor 

procurorului 

şi ofiţerului 

de urmărire 

penală. 

elaborate și 

acceptate; 

2.Nr.de 

proiecte 

elaborate; 

3.Nr.de acte 

aprobate. 

ordine și 

securitate 

publică pentru 

anii 2017-2020 

(aprobată prin 

HG Nr.354 din 

31.05.2017) 

Prin Legea nr.152/2016 au fost modificate un șir de 

prevederi ale Codului de procedură penală în partea ce 

ține de competențele procurorului și a ofițerului de 

urmărire penală în procedura de instrumentare a  cauzelor 

penale. 

http://www.legis.md/cautare/rezultate/94166  

 

14.  
Promovarea 

proiectului 

consolidat de 

modificare și 

completare a 

Codului 

contravențional  

nr. 218-XVI din 

24 octombrie 

2008 

 DEAN 
Trimestru

l III 

1.Proiect 

elaborat și 

remis 

Guvernului. 

Prioritățile 

Ministerului 

Justiției pentru 

anul 2018. 

 

Realizată 
 

Prin Legea nr. 159 din 12.10.2018 privind modificarea 

unor acte legislative, au fost operate o serie de modificări 

în Codul contravențional. 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc

&lang=1&id=377870  

 

15.  
Promovarea 

proiectului 

consolidat de 

modificare și 

completare a 

Codului penal  

nr. 985-XV din 

18 aprilie 2002 

 DEAN 
Trim. III 1.Proiect 

elaborat și 

remis 

Guvernului. 

Prioritățile 

Ministerului 

Justiției pentru 

anul 2018. 

 

Realizată 
 

Prin Legea nr. 157 din 26.07.2018 pentru modificarea 

Codului penal nr. 985-XV din 18 aprilie 2002, au fost 

operate o serie de amendamente la mai multe 

componențe de infracțiuni.  

http://www.legis.md/cautare/rezultate/105514  

 

http://www.legis.md/cautare/rezultate/94166
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=377870
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=377870
http://www.legis.md/cautare/rezultate/105514
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16.  
Sporirea 

eficienței și 

impactului 

sistemului de 

declarare a 

averilor și 

intereselor 

personale. 

 

1.Eliminarea 

deficiențelor 

și 

incoerențelo

r din cadrul 

normativ 

privind 

sistemul de 

declarare a 

averilor și 

intereselor 

personale: 

a) îmbu

nătățirea 

cadrului 

normativ 

privind 

declararea 

averilor și 

intereselor 

personale; 

b) regle

mentarea 

clară a 

procedurii 

de selecție și 

numire a 

conducerii 

Autorității 

Naționale de 

Integritate și 

a 

inspectorilor 

de 

integritate; 

DEAN Trim. I 1.Proiect 

elaborat și 

remis 

Guvernului. 

Prioritățile 

Ministerului 

Justiției pentru 

anul 2018. 

 

Realizată 

 

În vederea sporirii integrității în sectorul public a fost 

adoptată Legea nr. 66 din 24 mai 2018 pentru 

modificarea și completarea unor acte legislative. 

Prin acestă lege au fost racordate prevederile Codului 

Penal și a Codului Contravențional la noile reglementări 

ale Legii integrității nr.82 din 25 mai 2017, a fost 

revizuit formularul declarației, precum și s-au stabilit 

reguli mai clare de selecție a conducerii ANI. 

http://www.legis.md/cautare/rezultate/105448  

 

 

 

 

http://www.legis.md/cautare/rezultate/105448
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c) reviz

uirea  

formularului  

declarației  

de  avere  și  

interese 

personale  în  

scopul  

sporirii 

capacităților 

de verificare 

ale 

inspectorilor 

de 

integritate 

17.  Elaborarea 

proiectului 

Hotărîrii 

Guvernului cu 

privire la 

modificarea 

Hotărîrii 

Guvernului nr. 

1345 din 24 

noiembrie 2006 

cu privire la 

armonizarea 

legislației 

Republicii 

Moldova cu 

legislația 

comunitară în 

vederea aducerii 

în concordanță 

 CAL Trim. IV 1.Modificări și 

completări la 

Hotărîrea 

Guvernului nr. 

1345 din 24 

noiembrie 

2007 

elaborate”. 

Art. 31 și 36 

din Legea nr. 

100 din 22 

decembrie 

2016 cu privire 

la actele 

normative”. 

Realizată 
 

Prin HG. Nr. 1082 din  08.11.2018 cu privire la 

reorganizarea Cancelariei de Stat a fost completat pct. 13 

din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea 

structurii şi efectivului-limită ale Cancelariei de Stat, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.657/2009 cu 

următorul text: „Centrul de armonizare a legislației este 

o subdiviziune internă a Cancelariei de Stat, care 

efectuează expertiza de compatibilitate a proiectelor de 

acte normative ce au ca scop armonizarea cu legislația 

Uniunii Europene și emite declaraţii de compatibilitate, 

precum și asigură conformitatea juridică a proiectelor 

de acte normative care urmează a fi aprobate de Guvern, 

emise de Prim-ministru, precum și a proiectelor de acte 

normative ale Cancelariei de Stat.” 
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cu Legea nr. 

100 din 

22.12.2017 cu 

privire la actele 

normative” 

18.  Asigurarea 

accesului la 

justiţie sub 

aspectul 

costurilor 

1. 

Efectuarea 

unui studiu 

al legislației 

în vigoare 

care 

reglementea

ză 

cuantumul și 

modul de 

calculare a 

cheltuielilor 

de judecată, 

precum și al 

practicilor 

de aplicare a 

acestora și 

formularea 

recomandări

lor. 

AAIJ 

 

Trim. IV 1.Studiu 

efectuat şi 

recomandări 

formulate. 

Hotărîrea 

Parlamentului 

nr.259 din 

08.12.2016 cu 

privire la 

asigurarea 

continuității 

reformelor în 

sectorul 

justiției 

 

Realizată 

A fost realizat Studiul privind legislația națională care 

reglementează cuantumul și modul de calculare a 

cheltuielilor de judecată, precum și a practicilor de 

aplicare a acestora. 

Studiul poate fi accesat la link-ul: 

http://www.justice.gov.md/public/files/2018/sistemul_ju

diciar_/23052018/studiu_final_R.pdf  

 

19.  Simplificarea 

procedurii 

penale.  

1.Elaborarea 

proiectului 

Legii pentru 

modificarea 

și 

completarea 

Codului de 

procedură 

penală  al 

RM Nr.122 

DEAN Trim. IV 1.Proiect 

elaborat și 

remis 

Guvernului. 

 Realizată parțial 

Proiectul a fost elaborat cu suportul Fundației Germane 

pentru Cooperare Juridică Internațională (IRZ)  și 

prezentat public în cadrul mesei rotunde organizate de 

Ministerul Justiției din data 15 mai 2018. 

http://www.justice.gov.md/public/files/2018/sistemul_judiciar_/23052018/studiu_final_R.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/2018/sistemul_judiciar_/23052018/studiu_final_R.pdf
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din 14 

martie 2003. 

20.  Implementarea 

circulaţiei 

electronice a 

documentelor în 

cadrul 

autorităţilor 

publice 

centrale. 

 SMD 

ARIJ 

Trim. III 1.Sistem unic 

de circulație 

implementat. 

Planul de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 (HG 

nr. 890 din 20 

iulie 2016) 

Realizată 
 

În vederea realizării indicației Prim-ministrului nr. 08-19-

9370 din 13.12.2017, începînd cu 01.01.2018 circulația 

electronica a documentelor în cadrul Ministerului se 

efectuează prin sistemul „e-Management”. 

21.  Evaluarea 

strategică a 

eficienţei 

cheltuielilor 

publice la nivel 

de sectoare şi 

instituţii. 

 

 DAMEP  

DMI 

 

Trim. I, 

IV 

 1.Strategii 

sectoriale de 

cheltuieli 

elaborate şi 

publicate; 

2.Rapoarte de 

implementare 

a strategiilor 

sectoriale de 

cheltuieli 

publicate pe 

paginile web. 

Planul de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(aprobat prin 

HG nr. 890 din 

20 iulie 2016) 

Realizată 
Pro 

Proiectul Strategiei sectoriale de cheltuieli (SSC) pentru 

anii 2019-2021 pe sectorul Justiția a fost elaborat și 

expediat Ministerului Finanțelor prin scrisoarea nr. 

02/3650 din 27.03.2018. 

http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=149

&  

Rap 

Raportul privind implementarea Strategiei sectoriale de 

cheltuieli pe sectorul Justiția, pentru anul 2017, a fost 

elaborat și publicat pe pagina web: 

http://justice.gov.md/tabview.php?l=ro&idc=609& 

22.  Stabilirea și 

aprobarea 

priorităţilor 

anuale pentru 

asistenţa 

acordată din 

partea Uniunii 

Europene. 

 Cabinet

ul 

ministru

lui 

DAMEP 

Trim. IV 1.Proiecte 

aprobate de 

către 

Comitetul 

interministerial 

pentru 

planificare 

strategică. 

 Realizată 
 

În luna iulie 2018 a fost lansat un nou proiect de asistență 

tehnică al Uniunii Europene „Suport pentru prevenirea 

eficientă şi lupta anticorupţie în sectorul judiciar” care va 

fi implemetat pe parcursul a trei ani. Beneficiarii 

proiectului sunt Ministerul Justiției, Consiliul Superior al 

Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor, 

Procuratura Generală și Institutul Național al Justiției. 

 

 

http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=149&
http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=149&
http://justice.gov.md/tabview.php?l=ro&idc=609&


17 
 

23.  Revitalizarea 

sistemului de 

planificare, 

monitorizare şi 

raportare la 

nivelul 

Guvernului şi la 

nivel 

instituţional. 

1.Elaborarea 

proiectului 

de 

modificare a  

Regulament

ului-cadru al 

DAMEP –

ului 

(Hotărîrea 

Guvernului 

nr.168 din 9 

martie 

2010). 

 

DAMEP 

 

Trim. IV 1.Regulamentu

l DAMEP-ului 

elaborat și 

aprobat 

conform 

Regulamentulu

i-cadru 

 

2.Nr.colaborat

orilor DAMEP 

instruiți 

privind 

aplicarea 

noilor 

metodologii 

privind 

procesul 

decizional, 

documentele 

de politici 

publice, 

analiza ex-ante 

şi ex-post.  

Planul de 

acțiuni pe anii 

2016-2018 

pentru 

implementarea 

Strategiei 

privind reforma 

administrației 

publice pentru 

anii 2016-2020 

(HG nr.1351 

din 15.12.2016) 

 

Nerealizată 
 

În condițiile în care modificări conceptuale nu au fost 

operate la Hotărîrea Guvernului nr.168 din 9 martie 2010, 

nu a fost posibilă nici demararea modificării la nivel de 

instituție.  
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24.  Accelerarea 

implementării 

soluţiilor 

electronice în 

managementul 

personalului din 

autorităţile 

publice. 

 SRUPS Trim. IV 1.Sistem 

informațional 

automatizat 

„Registrul 

funcțiilor 

publice şi al 

funcţionarilor 

publici” aplicat 

în toate 

autorităţile 

publice 

centrale şi 

locale. 

Planul de 

acțiuni pe anii 

2016-2018 

pentru 

implementarea 

Strategiei 

privind reforma 

administraţiei 

publice pentru 

anii 2016-2020 

(aprobat prin 

HG Nr.1351 din 

15.12.2016) 

Realizată 

 

Sistemul informațional automatizat „Registrul funcțiilor 

publice și al funcționarilor publici” este populat la zi cu 

informația privind angajații din cadrul aparatului central și 

din cadrul autorităților administrative din subordinea 

Ministerul Justiției. 

25.  Asigurarea 

implementării 

corespunzătoare 

a Hotărârii 

Guvernului 

nr.561, inclusiv 

prin organizarea 

periodică a 

şedinţelor 

Comitetului 

interministerial 

pentru 

planificare 

strategică şi a 

consiliilor 

sectoriale de 

coordonare a 

asistenţei. 

 DAMEP 

 

Trim. II 1.Număr de 

reuniuni 

convocate.  

 Realizată parțial 
 

Prin  Prin Hotărîrea Guvernului nr. 377 din  25.04.2018 cu 

privire la reglementarea cadrului  instituțional  și 

mecanismului de coordonare și management al asistenței 

externe a fost abrogată Hotărârea Guvernului nr. 561, 

astfel, s-a instituit un nou mecanism de coordonare a 

asistenței externe conform căruia Ministerul Finanțelor 

este desemnat autoritate națională de coordonare a 

asistenței externe la nivel național.  

În acest context menționăm că urmează să fie instituite pe 

interior  noi prevederi de evidență, monitorizare a 

asistenței externe cu identificarea structurii responsabile 

din cadrul ministerului care ulterior va fi responsabilă de 

acest segment în conformitate cu Ghidul operațional 

privind coordonarea și managementul asistenței externe 

elaborat de către Ministerul Finanțelor. 
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26.  Implementarea 

Legii privind 

deetatizarea 

publicaţiilor 

periodice 

publice şi 

liberalizarea 

pieţei de 

distribuţie a 

presei scrise 

 DEAN Trim. III 1. Piaţă 

liberalizată 

Planul de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(aprobat prin 

HG nr. 890 din 

20 iulie 2016) 

Realizată 

Prin Legea nr. 31 din 16.03.2018 au fost efectuate 

modificări în articolul 5 din Legea nr. 221/2010 privind 

deetatizarea publicaţiilor periodice publice, astfel 

stabilindu-se că  publicaţiile periodice publice sînt 

înregistrate la Agenţia Servicii Publice conform 

procedurii stabilite de Legea nr. 837/1996 cu privire la 

asociațiile obștești şi de Legea nr. 220/2007 privind 

înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a 

întreprinzătorilor individuali, ultima fiind aplicată doar în 

măsura în care nu contravine celei dintîi. La fel, s-a 

stabilit că este interzisă finanţarea bugetară şi editarea 

publicaţiilor periodice publice neînregistrate în Registrul 

de stat al persoanelor juridice. 

http://www.legis.md/cautare/rezultate/105415  

27.  
 

Asigurarea 

accesului la 

justiție prin 

implementarea 

dosarului 

electronic 

 

 

1. 

Revizuirea 

cadrului 

normativ 

relevant 

(Codul de 

procedură 

civilă, Codul 

de procedură 

penală, 

Codul 

contravențio

nal, Codul 

de 

executare) 

DEAN 

 AAIJ 

 

 

 

Trim. IV 

 

 

 

 

 

1.Proiect 

elaborat 

și remis spre 

examinare 

Guvernului 

2.Cadru 

normativ 

elaborat și 

adoptat 

Planul național 

de acțiuni în 

domeniul 

drepturilor 

omului pentru 

anii 2018-2022 

(Hotărîrea 

Parlamentului 

nr.89 din 24 mai 

2018) 

Realizată 

 

Prin Legea nr. 17 din 05.04.2018 au fost operate 

modificări în cuprinsul Codului de procedură civilă care 

prevăd posibilitatea depunerii documentelor necesare 

pentru judecarea cauzei în format electronic prin 

intermediul Programul integrat de gestionare a dosarelor 

PIGD. 

 

http://www.legis.md/cautare/rezultate/105404  

http://www.legis.md/cautare/rezultate/105415
http://www.legis.md/cautare/rezultate/105404
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28.  Extinderea 

cercului de 

justițiabili care 

au acces 

automatizat la 

justiție prin 

intermediul 

aplicației 

informatice „e-

Dosar judiciar”

   

  

 

1. Pilotarea 

aplicației 

informatice  

pentru 

formarea și 

administrare

a dosarului 

electronic 

judiciar cu 

accesul 

părților  

AAIJ 

 

Trim. IV 

 

1. Raport post-

pilotare cu 

indicarea 

erorilor 

depistate şi 

modul de 

înlăturare a 

acestora 

elaborat 

2. 

Recomandări 

formulate, 

aplicație 

îmbunătățită 

 

Planul național 

de acțiuni în 

domeniul 

drepturilor 

omului pentru 

anii 2018-2022 

(Hotărîrea 

Parlamentului 

nr.89 din 24 mai 

2018) 

Realizată parțial  
Procesul de testare pe mediul de producție a 

funcționalităților soluţiei informaţionalee-Dosar judiciar a 

demarat în luna martie 2018, acest proces fiind finalizat  

la 31 august 2018, sistemul fiind unul funcțional. Raportul 

privind pilotarea soluţiei informaționale e-Dosar judiciar a 

fost elaborat și prezentat Ministerului Justiției la 14 

septembrie 2018. Raportul include deficienţele identificate 

şi propunerile de remediere/îmbunătăţire. Aplicaţia este în 

curs de actualizare şi urmează a fi implementată odată cu 

lansarea în mediul de producţie a noului sistem 

informaţional judiciar, preconizată să aibă loc în trimestrul 

I al anului 2019. 

 

2. 

Asigurarea 

utilizării 

obligatorii 

de către 

avocați a 

adreselor 

electronice 

de serviciu 

create pe 

platforma 

justice.md, 

în scopul 

creării 

mecanismul

ui electronic 

de 

comunicare 

între aceștia 

și instanțele 

DPSJ 

CNAJG

S 

DEAN 

AAIJ 

 

Trim. IV 

 

 

1. Proiect 

elaborat 

și remis spre 

examinare 

Guvernului 

2. Cadru 

normativ 

revizuit și 

modificat 

3. 100% 

avocați cu 

acorduri 

semnate 

privind 

utilizarea 

platformei 

justice.md   

4. Rata 

avocaților care 

utilizează 

Realizată parțial 

 

La 1 iunie 2018, au intrat în vigoare modificările Codului 

de Procedură Civilă, în partea ce ține de depunerea în 

format electronic a cererilor și a actelor anexate la acestea, 

prin sub-sistemul informațional E-dosar judiciar (parte 

componentă a Programului Integrat de Gestionare a 

Dosarelor), utilizînd semnătura electronică. 

În prezent acest sistem se află în proces de exploatare 

experimentală în Judecătoria Chișinău și Curtea de Apel 

Chișinău. Prin urmare, în format electronic transmit și 

recepționează acte doar avocații care au încheiat acorduri 

de colaborare cu AAIJ și instanțele menționate. În acest 

context, precizăm că alți doritori vor putea adera la soluţia 

informaţională E-dosar judiciar, odată cu lansarea în 

mediul de producţie a noului sistem informaţional 

judiciar, preconizată să aibă loc în trimestrul I al anului 

2019. 

 

Totodată, se propune completarea  Legii cu privire la 
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de judecată

  

platforma 

justice.md în 

comunicarea 

cu instanțele 

de judecată 

 

avocatură cu o normă care ar obliga avocaţii să utilizeze o 

adresă electronică de serviciu securizată în corespondenţa 

cu instanţele judecătoreşti. 

 

 

Obiectivul strategic II: Asigurarea respectării drepturilor omului pe domeniul de activitate a Ministerului Justiției 
 

29.  Asigurarea 

realizării 

Planului de 

acţiuni în 

domeniul 

drepturilor 

omului pentru 

anii 2018 - 2022 

prin elaborarea 

rapoartelor de 

progres. 

 DAMEP Trim. IV 1.Nr.de raporte 

elaborate și 

publicate. 

 

Planul de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(aprobat prin 

HG nr. 890 din 

20 iulie 2016) 

Realizată parțial 

 

Proiectul  Planului naţional de acţiuni în domeniul 

drepturilor omului 2018-2022 PNADO a fost aprobat 

prin Hotărîrea Parlamentului nr. 89 din  24.05.2018. 

Conform Planului naţional de acţiuni în domeniul 

drepturilor omului 2018-2022, aprobat prin Hotărîrea 

Parlamentului nr. 89 din  24.05.2018, monitorizarea și 

evaluarea implementării PNADO va fi realizată de 

Secretariatul Permanent pentru Drepturile Omului. 

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la Consiliul 

național pentru drepturile omului  şi Secretariatul 

permanent  pentru drepturile omului a fost expediat spre 

examinare și aprobare Guvernului. 

 

30.  Crearea 

Consiliu 

naţional şi a 

unui Secretariat 

permanent în 

vederea 

elaborării şi 

evaluării 

documentelor 

de politici, 

raportării şi 

 DEAN 

DAMEP 

Trim. I 1.Hotărârea 

Guvernului 

aprobată. 

Planul de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(aprobat prin 

HG nr. 890 din 

20 iulie 2016) 

PNAAA* 2017-

2019 

 

Realizată parțial 

 

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la Consiliul 

național pentru drepturile omului  şi Secretariatul 

permanent  pentru drepturile omului a fost expediat 

repetat spre examinare Guvernului prin scrisoarea nr. 

03/14426 din 14 decembrie 2018. 
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monitorizării 

implementării 

recomandărilor 

internaţionale în 

domeniul 

drepturilor 

omului, inclusiv 

a noului Plan 

naţional de 

acţiuni în 

domeniul 

drepturilor 

omului pentru 

perioada 2018-

2022. 

31.                        
 

 

Consolidarea 

cadrului 

operațional și 

instituțional în 

domeniul 

drepturilor 

omului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Elaborarea 

și 

promovarea 

Legii cu 

privire la 

organizațiile 

necomercial

e 

DEAN Trim. III 
1.Proiect 

elaborat și 

remis 

Guvernului. 

Prioritățile 

Ministerului 

Justiției pentru 

anul 2018 

 

Realizată 
 

Proiectul de lege cu privire la organizaţiile necomerciale 

a fost adoptat de Parlament în lectura I-a la 03.05.2018. 

Scopul proiectului constă în îmbunătățirea cadrului legal 

cu privire la organizațiile necomerciale pentru a 

corespunde cu standardele internaționale şi europene 

privind libertatea de asociere. 

Obiectivele proiectului de lege vizează în principal: 

a) uniformizarea cadrului legal care reglementează 

activitatea sectorului necomercial; 

b) eliminarea restricțiilor pentru anumite categorii de 

persoane de a constitui și participa în calitate de 

fondatori, membri sau conducători în cadrul 

organizațiilor necomerciale; 

c) eliminarea restricțiilor teritoriale de activitate a 

organizațiilor necomerciale; 

d) simplificarea procedurii de înregistrare a organizațiilor 

necomerciale; 

e) o mai bună reglementare a competenței organelor de 
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autoadministrare a 

organizațiilor necomerciale; 

f) asigurarea unor garanții suplimentare menite să 

protejeze libertatea de asociere. 

 

http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeacteleg

islative/tabid/61/LegislativId/4154/language/ro-

RO/Default.aspx  

 

2.Modificare

a Legii nr. 

52 din 3 

aprilie 2014  

cu privire la 

Avocatul 

Poporului 

(Ombudsma

nul) în 

conformitate 

cu Avizul 

Comisiei de 

la Veneția 

nr. 

808/2015. 

DEAN Trim. IV 
1.Proiect 

elaborat și 

remis 

Guvernului. 

Prioritățile 

Ministerului 

Justiției pentru 

anul 2018; 

Planul național 

de acțiuni în 

domeniul 

drepturilor 

omului pentru 

anii 2018-2022 

(Hotărîrea 

Parlamentului 

nr.89 din 24 

mai 2018) 

 

Realizată parțial 
 

Ministerul Justiției a demarat procedura de examinare a 

cadrului legislativ privind instituția Ombudsmanului în 

vederea ajustării acestuia recomandărilor Comisiei de la 

Veneția, precum și în vederea îmbunătățirii 

mecanismului național de prevenire și combatere a 

torturii. 

Urmare a analizei prevederilor proiectului s-a convenit 

asupra necesității examinării suplimentare și  revederii 

modalității de reglementare a mecanismului național de 

prevenire a torturii în baza propunerilor prezentate de 

Oficiul Avocatului Poporului. 

 În acest sens urmează a fi efectuat un studiu de evaluare 

a mecanismului național de prevenire a torturii de către 

reprezentanții Biroului Alianței Globale a Instituțiilor 

Naționale de Protecție  a Drepturilor Omului pentru 

acreditarea Oficiului Avocatului Poporului.  

 

3.Revizuirea 

cadrului 

normativ în 

vederea 

asigurării  

internării 

DEAN Trim.II 
1.Proiect 

elaborat și 

remis 

Guvernului 

Prioritățile 

Ministerului 

Justiției pentru 

anul 2018; 

 

 

Realizată parțial 
 

În vederea îmbunătăţirii procedurilor de cercetare şi de 

soluţionare a cauzelor penale în care sunt implicate 

persoane care prezintă indicii prezenţei unor boli mentale 

și în privința cărora există suficiente temeiuri pentru a 

dispune aplicarea unei măsuri preventive privative de 

http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/4154/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/4154/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/4154/language/ro-RO/Default.aspx


24 
 

involuntare 

a 

învinuitului, 

inculpatului 

sau 

condamnatul

ui în privința 

căruia 

sentința nu 

este 

definitivă, 

care suferă 

de tulburări 

psihice sau 

necesită 

tratament 

psihiatric  

libertate a fost elaborat proiectul de lege pentru 

modificarea şi completarea Codului de procedură penală. 

Proiectul legii a fost coordonat cu instituțiile interesate. 

În același timp, avînd în vedere poziția prezentată în aviz 

de către Procuratura generală prin care își exprimă 

dezacordul cu anumite modificări, proiectul nu poate fi 

promovat mai departe. 

 

Prin urmare acesta urmează a fi definitivat suplimentar 

pe principii reciproc acceptabile cu toate instituțiile 

interesate. 

 

 

32.  Promovarea şi 

respectarea 

drepturilor 

omului în 

procesul de 

urmărire penală, 

conform 

prevederilor art. 

5 din Convenţia 

Europeană 

pentru 

Drepturile 

Omului. 

 DAG 

 

Trim.IV 1. Evaluarea 

respectarii de 

catre 

autoritatile RM 

a standartelor 

prevazute de 

articolul 5 

CEDO cu 

privire la 

aplicarea 

masurii 

preventive -

arest preventiv. 

Planul de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(aprobat prin 

HG nr. 890 din 

20 iulie 2016) 

Realizată 
 

În vederea elucidării standardelor de aplicare a art.5 din 

CEDO, a fost   elaborat Studiul privind respectarea art. 5 

din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și   a 

libertăților fundamentale  de către Republica Moldova. 

Studiul este publicat pe pagina web a MJ:  

http://www.justice.gov.md/public/files/agent_guvernamen

tal/A5_MDA.pdf  

Studiul este structurat în următoarele capitole: 

”1) Principii generale privind art. 5 din CEDO 

2) Aplicarea principiilor generale privind art. 5 din CEDO 

3) Jurisprudența împotriva RM privind art. 5 din CEDO 

4) Bune practici ale altor state privind aplicarea art. 5 din 

CEDO. Recomandări” 

și a fost întocmit în baza analizei practicii judiciare 

privind aplicarea principiilor generale ale art. 5 din 

http://www.justice.gov.md/public/files/agent_guvernamental/A5_MDA.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/agent_guvernamental/A5_MDA.pdf
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CEDO. 

 

33.  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.Elaborarea 

proiectului 

de 

modificare 

şi 

completare a 

cadrului 

normativ. 

DEAN 

DC 

Trim. III 1.Cadrul 

normativ 

modificat și 

aprobat. 

2.Proiect 

elaborat și 

remis 

Guvernului. 

3. Mecanism 

dezvoltat 

Planul de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(aprobat prin 

HG nr. 890 din 

20 iulie 2016) 

Realizată parțial 
 

Prin scrisoarea nr. 03/11386 din 12 octombrie 2017 au 

fost solicitate propuneri de la instituțiile interesate. Au 

fost recepționate propuneri de la Ministerul Finanțelor, 

Procuratura Generală, Curtea de Apel Chișinău, Curtea 

de Apel Bălți, Ministerul Afacerilor Interne, Judecătoria 

Hîncești,  Judecătoria Comrat. 

În prezent sunt analizate propunerile recepționate și 

recomandările formulate în „Studiul cu privire la crearea 

mecanismului național de remediere și compensare pentru 

erorile judiciare și vicii de procedură”. 

34.  Perfecţionarea 

cadrului 

legislativ 

referitor la 

revendicarea 

drepturilor şi 

recuperarea 

prejudiciilor în 

sistemul 

judiciar şi 

extrajudiciar. 

1.Elaborarea 

proiectului 

hotărîrii de 

Guvern 

pentru 

aprobarea 

proiectului 

de lege 

privind 

modificarea 

şi 

completarea 

a unor acte 

legislative 

(Directiva 

98/27/CE a 

DEAN Trim. IV 1. Proiect 

elaborat și 

remis 

Guvernului.. 

Planul de 

acțiuni pentru 

perioada a doua 

(2017-2020) 

privind 

implementarea 

Strategiei în 

domeniul 

protecţiei 

consumatorilor 

pentru anii 

2013-2020, 

aprobat prin 

HG 560 din 

24.07.2013 

Perimată 

 

Directiva 98/27/CE a fost abrogată prin 

Directiva 2009/22/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului. 

Urmare a analizei legislației naționale, s-a constatat lipsa 

necesității modificării cadrului normativ în domeniul 

protecției consumatorilor, întrucît acesta corespunde 

prevederilor  Directivei 2009/22/CE. 

A se vedea scrisoarea nr. 03/7535 din 23.06.2018. 
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Parlamentul

ui European 

şi a 

Consiliului 

din 19 mai 

1998 privind 

acţiunile în 

încetare în 

ceea priveşte 

protecţia 

intereselor 

consumatori

lor. 

35.  Proiectul de 

lege pentru 

modificarea și 

completarea 

unor acte 

legislative 

(îmbunătățirea 

procedurilor de 

cercetare şi de 

soluţionare a 

cauzelor 

copiilor aflaţi în 

conflict cu 

legea sub vârsta 

răspunderii 

penale, inclusiv 

privind 

aplicarea unor 

măsuri cu 

caracter 

educaţional, 

 DEAN Trim. III 1. Proiect 

elaborat și 

remis 

Guvernului. 

Planul naţional 

de acţiuni 

pentru 

implementarea 

Acordului de 

Asociere 

Republica 

Moldova –

Uniunea 

Europeană în 

perioada 2017-

2019 (HG nr. 

1472  

din  30.12.2016) 

Realizată 

 

La 30.11.2018 a fost adoptată Legea nr. 299 privind 

măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament 

deviant. Scopul este crearea unui cadru legislativ care să 

reglementeze statutul copiilor cu comportament deviant, 

măsurile și serviciile destinate acestora. 

 

La fel, prin Legea nr. 121 din 02.06.2016 a fost 

modificat art. 1751  din Codul Penal, care incriminează 

„Ademenirea minorului în scopuri sexuale”. 

Prin Legea nr. 123 din 02.06.2016 pentru modificarea și 

completarea unor acte legislative, au fost operate mai 

multe amendamente în legislația penală în partea ce ține 

de probațiunea juvenilă.  
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conform 

standardelor 

europene şi 

internaţionale 

privind 

protecţia 

copilului). 

36.  1.Elaborarea 

cadrului legal 

privind 

procedurile de 

cercetare şi de 

soluţionare a 

cauzelor 

copiilor aflaţi în 

conflict cu 

legea sub vîrsta 

răspunderii 

penale, inclusiv 

privind 

aplicarea unor 

măsuri cu 

caracter 

educaţional, 

conform 

standardelor 

europene şi 

internaţionale 

privind 

protecţia 

copilului. 

1.Elaborarea 

proiectului 

de lege. 

DEAN Trim. IV 1.Proiect 

elaborat și 

remis 

Guvernului. 

Acordul de 

Asociere RM – 

UE pentru anii 

2017 – 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.  
 

Consolidarea 

cadrului 

normativ ce 

reglementează 

1.Analiza 

propunerilor 

parvenite de 

la părţile 

DEAN Trim. IV 1.Proiect 

elaborat, după 

caz. 

Planul de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

Realizată 

 

În baza evaluărilor Legii nr.121/2012 și Legii nr. 

298/2013, realizate de experții contractați de Consiliul 
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activitatea şi 

competenţele 

Consiliului 

pentru 

prevenirea şi 

eliminarea 

discriminării şi 

asigurarea 

egalităţii. 

interesate şi 

elaborarea, 

după caz, a 

proiectului 

de act 

normativ. 

2016-2018 (HG 

nr.890 din 20  

iulie 2016); 

Planul național 

de acțiuni în 

domeniul 

drepturilor 

omului pentru 

anii 2018-2022 

(Hotărîrea 

Parlamentului 

nr.89 din 24 mai 

2018) 

Europei și a propunerilor formulate de Consiliu a fost 

elaborat proiectul Legii pentru modificarea și completarea 

unor acte legislative. 

Obiectivele proiectului se concentrează pe: 

- precizarea și reglementarea mai clară a competenței 

Consiliului; 

- extinderea criteriilor de non-discriminare; 

- îmbunătăţirea colectării de date în materia egalităţii, 

nediscriminării şi diversităţii, monitorizarea, evaluarea și 

raportarea anuală a rezultatelor; 

- consolidarea cadrului instituţional în domeniu, în 

vederea asigurării unei mai bune implementări a 

principiului egalităţii şi nediscriminării. 

 

Proiectul a fost aprobat prin HG nr. 635 din 05.07.2018 și 

înregistrat în Parlament cu nr. 235 din 06.07.2018 

http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegi

slative/tabid/61/LegislativId/4281/language/ro-

RO/Default.aspx  

 

38.  Reglementarea 

duratei 

dispunerii 

măsurii 

eliberării 

provizorii sub 

control judiciar 

în conformitate 

cu Hotărîrea 

Curții 

Constituționale 

nr.17 din 

19.05.2016. 

1.Elaborarea 

proiectului 

de lege 

pentru 

modificarea 

și 

completarea 

Codului de 

procedură 

penală 

nr.122 din 

14.03.2003. 

DEAN Trim. IV 1.Proiect 

elaborat și 

remis 

Guvernului. 

 

 

 

 Realizată 
 

Prin Legea nr. 58 din 29.03.2018 au fost operate 

modificări la art. 191 din CPP în partea ce ține de 

instituirea termenelor privind aplicarea  măsurii 

provizorii – controlul judiciar. 

 

Astfel, s-a stabilit că liberarea provizorie sub control 

judiciar se poate aplica de către judecătorul de instrucţie 

sau de către instanţă pe un termen de cel mult 60 de zile. 

 

Măsura liberării provizorii sub control judiciar poate fi 

dispusă pe un termen de cel mult 12 luni cumulative 

învinuitului, inculpatului de săvîrşirea unei infracţiuni 

pentru care legea prevede pedeapsa cu închisoare pe un 

http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/4281/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/4281/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/4281/language/ro-RO/Default.aspx
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termen de cel mult 12 ani sau pe un termen de cel mult 

24 de luni cumulative învinuitului, inculpatului de 

săvîrşirea unei infracţiuni pentru care legea prevede 

pedeapsa cu închisoare pe un termen mai mare de 12 ani. 

http://www.legis.md/cautare/rezultate/105442  

39.  Accesibilizarea 

sediilor 

instanțelor 

judecătorești 

inclusiv  și 

accesibilizarea 

 informației și 

proceselor 

judiciare 

potrivit 

necesităților 

persoanelor cu 

dizabilități în 

fiecare instanță 

de judecată în 

măsura în care 

infrastructura 

instanței 

permite. 

 

1. 

Elaborarea 

criteriilor /  

standardelor 

de 

accesibilitat

e  potrivit 

necesităților 

persoanelor 

cu 

dizabilități 

AAIJ 

 

  

 

 

Trim. IV 

 

 

 

1. Criterii 

/standarde 

privind 

accesibilizarea 

sediilor 

instanțelor 

judecătorești,  

a informației și 

proceselor 

judiciare 

potrivit 

necesităților 

persoanelor cu 

dizabilități 

elaborate și 

aprobate 

2. Raport de 

analiză și 

evaluare a 

costurilor 

pentru fiecare 

instanță 

elaborat 

Planul național 

de acțiuni în 

domeniul 

drepturilor 

omului pentru 

anii 2018-2022 

(Hotărîrea 

Parlamentului 

nr.89 din 24 mai 

2018) 

 

Realizată parţial 

  

1. Prin Ordinul ministrului justiției nr.1136 din 20 

decembrie 2017 au fost aprobate „Cerințele standard a 

unei instanțe de judecată pentru Republica Moldova”. Una 

din cerinţele de bază presupune proiectarea clădirilor 

instanțelor judecătorești ținând cont de respectarea 

exigențelor de acces a persoanelor cu dizabilități. 

2. La elaborarea proiectelor de construcţie a noilor clădiri 

ale  instanţelor judecătoreşti urmează a fi evaluate  

costurile pentru fiecare instanță ținând cont de respectarea 

exigențelor de acces a persoanelor cu dizabilități,  a 

informației și proceselor judiciare potrivit necesităților 

acestora. 

2. 

Accesibiliza

rea fiecărui 

sediu nou 

construit 

potrivit 

necesităților 

AAIJ Trim. IV 1.Numărul 

instanțelor noi 

construite 

conform 

standardelor 

privind 

accesibilizarea 

Hotărîrea 

Parlamentului 

Nr. 21 din  

03.03.2017, 

pentru 

aprobarea 

Planului de 

Realizată parțial 

 

A fost finalizată construcţia noii clădiri a Judecătoriei 

Ungheni care dispune de rampe de acces pentru 

persoanele cu dizabilităţi. 

http://www.legis.md/cautare/rezultate/105442
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persoanelor 

cu 

dizabilități 

sediilor 

instanțelor 

judecătorești,  

a informației și 

proceselor 

judiciare 

potrivit 

necesităților 

persoanelor cu 

dizabilități 

construire a 

clădirilor noi 

şi/sau de 

renovare a 

clădirilor 

existente, 

necesare pentru 

buna 

funcționare a 

sistemului 

instanțelor 

judecătorești 

 

40.  Alinierea 

legislației 

naționale la  

standardele 

internaționale 

privind perioada 

reținerii/ a 

detenției 

provizorii / a 

arestului 

preventiv 

 

 

1. 

Elaborarea 

studiului  

privind 

gradul de 

corespunder

e a 

legislației 

naționale cu 

standardele 

internațional

e privind   

perioada și 

modul de 

aplicare a 

reținerii/ a 

detenției 

provizorii /a 

arestului 

preventiv și 

modificarea 

cadrului 

DAG 

DEAN 

 

 

Trim. III -

IV 

 

 

 

 

1. Studiu 

elaborat, 

propuneri 

formulate 

2. Cadru 

normativ 

modificat, 

după caz 

Planul național 

de acțiuni în 

domeniul 

drepturilor 

omului pentru 

anii 2018-2022 

(Hotărîrea 

Parlamentului 

nr.89 din 24 mai 

2018) 

Realizată 
 

În vederea eradicării aplicării abuzive a măsurii arestului 

preventiv la 26 iulie 2018 Parlamentul a adoptat Legea 

nr.179 prin care în Codul de procedură penală au fost 

operate amendamente la respectiva instituție. 

Modificările adoptate au drept scop: (1) excluderea de la 

aplicarea arestului a infracțiunilor pentru care legea 

prevede pedeapsa cu închisoare pe un termen mai mic de 

3 ani; (2) respingerea demersurilor de aplicare a arestului 

în cazul în care acestea nu sunt motivate suficient sau 

dacă motivele invocate nu sunt susţinute prin probe care 

confirmă temeiurile rezonabile de aplicare; (3) instituirea 

unui mecanism intern de verificare a temeiniciei 

motivelor care stau la baza demersului procurorului de 

prelungire a arestului; (4) acordarea dreptului 

învinuitului de a solicita examinarea legalității arestului 

în ședință publică. 
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normativ, 

după caz 

41.  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 în 

domeniul 

drepturilor 

omului 

DAMEP 

 

Trim. IV 

 

1.Probleme 

prioritare în 

domeniul 

drepturilor 

omului 

identificate și 

discutate în 

cadrul 

ședințelor 

2.Numărul de 

intervenții/ 

soluții adoptate 

 

Planul național 

de acțiuni în 

domeniul 

drepturilor 

omului pentru 

anii 2018-2022 

(Hotărîrea 

Parlamentului 

nr.89 din 24 mai 

2018) 

Realizată 
 

Prin Ordinul ministrului justiției nr. 321 din 11 mai 2018 a 

fost instituit Grupul de lucru sectorial pentru drepturile 

omului (în continuare – GLDO). 

Pe 15 iunie 2018 a avut loc prima ședință GLDO cu partea 

transnistreană, în cadrul căreia a fost agreată agenda cu 

subiectele de discuții pentru viitoarele ședințe, după cum 

urmează: 

- Protecţia drepturilor persoanelor cu dizabilităţi; 

- Protecția drepturilor copiilor aflați în situații de risc, 

repatrierea copiilor victime ale traficului; 

- Prevenirea violenței în mediul on-line, prevenirea și 

combaterea violenței domestice; 

- Protecția persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA 

împotriva acțiunilor de discriminare/ segregare și 

resocializarea acestora. 

Pe parcursul anului 2018 au avut loc 3 ședințe comune a 

GLDO cu reprezentanții Tiraspolului, în prezența 

mediatorilor și observatorilor și o vizită în teritoriu. 

2. 

Relansarea 

activității 

subgrupului 

pentru 

drepturile 

omului, cu 

implicarea 

reprezentanț

ilor 

societății 

civile de pe 

ambele 

maluri ale 

Nistrului şi a 

organizațiilo

r 

internațional

e relevante 

DAMEP 

 

Trim. IV 

 

1. Numărul de 

ședințe 

comune 

desfășurate 
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42.  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 

asistenţă     

juridică 

calificată, 

indiferent de 

nivelul 

veniturilor 

 DEAN 

CNAJG

S 

Trim. IV 

 

1.Proiect 

elaborat și 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

 

 

Strategia 

naţională de 

prevenire şi 

combatere a 

traficului de 

fiinţe umane 

pentru anii 

2018-2023 şi 

Planul de 

acțiuni pentru 

anii 2018-2020 

privind 

implementarea 

acesteia 

(Hotărîrea 

Guvernului nr. 

461 din 22 mai 

2018) 

Realizată parțial 

 

A fost elaborat proiectul de lege privind modificarea Legii 

nr. 198/2007 cu privire la asistenţa juridică garantată de 

stat. Întrucît, aparatul administrativ al CNAJGS a remis 

Ministerului Justiției propuneri adiționale de modificare a 

Legii 198/2007, proiectul urmează a fi promovat pe 

parcursul anului 2019.  

43.  Modificarea și 

completarea 

Codului penal 

al Republicii 

Moldova nr. 

985-XV din 18 

aprilie 2002 

pentru 

criminalizarea 

noilor forme de 

exploatare 

 

 DEAN Trim. IV 

 

1.Proiect 

elaborat și 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

2.Codul penal 

al Republicii 

Moldova 

modificat și 

completat 

Strategia 

naţională de 

prevenire şi 

combatere a 

traficului de 

fiinţe umane 

pentru anii 

2018-2023 şi 

Planul de 

acțiuni pentru 

anii 2018-2020 

privind 

implementarea 

acesteia 

Realizată 
 

Prin Legea nr. 157 din 26.07.2018  Codul penal a fost 

modificat în partea ce ține de componența de infracțiune 

„Traficul de ființe umane”. 

 

http://www.legis.md/cautare/rezultate/105514  

 

 

 

 

http://www.legis.md/cautare/rezultate/105514
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(Hotărîrea 

Guvernului nr. 

461 din 22 mai 

2018) 

44.  Monitorizarea 

funcționalității 

mecanismului 

de asigurare cu 

interpret și 

traducător în 

conformitate cu 

Legea nr. 264-

XVI din 11 

decembrie 2008 

cu privire la 

statutul 

autorizarea și 

organizarea 

activității de 

interpret și 

traducător în 

sectorul justiției

  

 

 

1. Analiza 

modului,   

oportunității 

privind 

generarea de 

date 

statistice 

privind 

numărul de 

cazuri 

asigurate cu 

serviciile 

traducătorul

ui/ 

interpretului

; numărul de 

cazuri 

neasigurate 

cu servicii 

ale 

traducătorul

ui / 

interpretului 

AAIJ 

DPSJ 

 

Trim. IV 

 

 

1. Analiză 

efectuată, 

recomandări 

formulate 

2.Nr. de cazuri 

asigurate cu 

servicii ale 

traducătorului/ 

interpretului; 

3.Nr. de cazuri 

neasigurate cu 

servicii ale 

traducătorului/ 

interpretului 

 

Strategia 

naţională de 

prevenire şi 

combatere a 

traficului de 

fiinţe umane 

pentru anii 

2018-2023 şi 

Planul de 

acțiuni pentru 

anii 2018-2020 

privind 

implementarea 

acesteia 

(Hotărîrea 

Guvernului nr. 

461 din 22 mai 

2018) 

Realizată parţial 

 

1. În contextul asistenței tehnice a Programului pentru 

Justiţie Transparentă, AAIJ, prin scrisoarea nr. 01.1/591 

din 19.11.2018, a solicitat dezvoltarea unor funcţionalităţi 

adiţionale în noua versiune a PIGD, care ar permite 

ţinerea evidenţei dosarelor asigurate cu serviciile 

traducătorilor / interpreţilor din numărul total de dosare 

aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti. 

2. Nr. de cazuri asigurate cu servicii ale traducătorului/ 

interpretului urmează a fi identificat după dezvoltarea 

funcționalităților adiționale în noul PIGD. 

3. Nr. de cazuri neasigurate cu servicii ale traducătorului/ 

interpretului urmează a fi identificat după dezvoltarea 

funcționalităților adiționale în noul PIGD. 

 

45.  Elaborarea 

standardelor 

pentru 

funcționarea 

camerelor de 

audiere a 

 AAIJ 

 

Trim. IV 

 

 

1.Standarde 

elaborate și 

aprobate 

Strategia 

naţională de 

prevenire şi 

combatere a 

traficului de 

fiinţe umane 

Realizată  parţial 

 

Prin scrisoarea nr. 01.1/13549 din 21 noiembrie 2018 s-a 

solicitat Procuraturii Generale, Consiliului Superior al 

Magistraturii, Ministerului Afacerilor Interne, 

Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale 
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minorului 

victimă/martor 

   

pentru anii 

2018-2023 şi 

Planul de 

acțiuni pentru 

anii 2018-2020 

privind 

implementarea 

acesteia 

(Hotărîrea 

Guvernului nr. 

461 din 22 mai 

2018)  

 

Planul național 

de acțiuni în 

domeniul 

drepturilor 

omului pentru 

anii 2018-2022 

(Hotărîrea 

Parlamentului 

nr.89 din 24 mai 

2018) 

prezentarea informaţiei relevante deţinute, precum şi 

propuneri privind modul de conlucrare şi aprobare a 

standardelor privind funcţionarea camerelor de audiere a 

minorului victimă / martor. 

Urmare a analizei propunerilor înaintate de autoritățile 

menționate vor fi elaborate și aprobate standardele. 

46.  Implementarea  

Regulamentului 

de activitate al 

Comisiei 

interdepartamen

tale pentru 

compensarea 

financiară de 

către stat a 

prejudiciului 

cauzat prin 

infracțiune  și 

 DC 

(Secreta

riatul 

Comisie

i) 

 

 

Trim. IV 

 

 

1. Comisie 

interdepartame

ntală 

funcțională 

2. Nr.  de 

victime ale 

traficului de 

ființe umane 

beneficiari de 

compensații 

financiare 

Strategia 

naţională de 

prevenire şi 

combatere a 

traficului de 

fiinţe umane 

pentru anii 

2018-2023 şi 

Planul de 

acțiuni pentru 

anii 2018-2020 

privind 

Realizată 

 

1. Prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 140 din 21 

februarie 2018  a fost constituită Comisia 

interdepartamentală  pentru compensarea  financiară de 

către stat a prejudiciului cauzat prin infracţiune.  

2. Pe parcursul anului 2018 nu au parvenit cereri privind 

acordarea compensaţiei financiare. 
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monitorizarea 

procesului de 

compensare 

financiară a 

victimelor 

traficului de 

ființe umane 

implementarea 

acesteia 

(Hotărîrea 

Guvernului nr. 

461 din 22 mai 

2018) 

47.  Utilizarea 

formelor de 

asistență 

juridică 

internațională 

pe cazurile de 

trafic de ființe 

umane și 

infracțiuni 

conexe 

 

 DCJI 

 

Trim. IV 

 

1.Nr. de 

comisii 

rogatorii  

2.Nr. de 

persoane 

extrădate 

3.Nr. de 

proceduri 

penale 

transferate 

Strategia 

naţională de 

prevenire şi 

combatere a 

traficului de 

fiinţe umane 

pentru anii 

2018-2023 şi 

Planul de 

acțiuni pentru 

anii 2018-2020 

privind 

implementarea 

acesteia 

(Hotărîrea 

Guvernului nr. 

461 din 22 mai 

2018) 

Realizată 
 

1. Pe parcursul anului 2018 a parvenit o cerere de comisie 

rogatorie pe caz de trafic de ființe umane. 

2. Cereri de extrădare a persoanelor și transferare a 

procedurilor nu au parvenit 

 

48.  Dezvoltarea 

Sistemului 

informațional e-

reținere 

 

  

   

 

1. 

Dezvoltarea 

și pilotarea 

la nivelul 

Poliției a  

modulului 

„e-Reținere” 

cu 

conectarea 

la Sistemul 

ANP 

ARIJ 

 

Tim IV  1.Crearea 

softului 

necesar pentru 

furnizarea 

informației din 

SIA RPRAC 

către 

infochioșcuri;    

2.Planificarea 

resurselor 

Planul național 

de acțiuni în 

domeniul 

drepturilor 

omului pentru 

anii 2018-2022 

(Hotărîrea 

Parlamentului 

nr.89 din 24 mai 

2018); 

Nerealizată 

Sistemul informatic integrat e-Rețineri a fost achiziționat 

în decembrie 2013, acesta fiind pilotat pe parcursul anului 

2015. La realizarea procesului de pilotare în cadrul 

Inspectoratului General al Poliției al MAI au fost 

implicate (scrisoarea nr.8/8-6632 din 22.09.2015) 3 

inspectorate teritoriale de poliție: 
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informaționa 

l automatizat 

„Registrul 

persoanelor 

reținute, 

arestate și 

condamnate

” 

 

financiare 

pentru 

achiziționarea 

echipamentului 

necesar  3. Nr. 

infochioșcurilo

r instalate și 

funcționale în 

cadrul 

instituțiilor de 

detenție 

4.Sistem 

pilotat 

5.Sistem 

automatizat 

dezvoltat 

6.Nr. 

infochioșcurilo

r instalate și 

funcționale în 

cadrul 

instituțiilor de 

detenție. 

 

 

Planul de 

acțiuni privind 

reducerea 

relelor 

tratamente, 

abuzului și 

discriminării 

față de 

persoanele 

aflate în 

custodia Poliției 

pentru anii 

2017-2020 

(aprobat prin 

Hotărîrea 

Guvernului nr. 

748 din 20 

septembrie 

2017) 

- direcția de poliție a mun.Chișinău; 

- inspectoratul de poliție Anenii Noi; 

- inspectoratul de poliție Orhei. 

Urmare a analizei efectuate la începutul anului 

2018 s-a constatat necesitatea dezvoltării conceptuale a 

sistemului informatic existent, din considerentul învechirii 

caracteristicilor tehnice ale acestuia. În acest sens, a fost 

elaborat și coordonat cu instituțiile interesate (DIP, PG, 

IGP, MAI) Proiectul Conceptului tehnic al SIA „e-

Rețineri”. La 11.09.2018 pe pagina oficială a Ministerului 

Justiției    

(http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=184&id=407

3 ) a fost plasat anunțul privind inițierea elaborării 

proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea 

Conceptului tehnic al Sistemului informațional „e-

Reținere”, urmînd a fi promovat după consultarea repetată 

cu instituțiile vizate. 

Ulterior va fi elaborat Caietul de sarcini pentru 

contractarea serviciilor de dezvoltare / elaborare a 

Sistemului informatic integrat e –Rețineri. 
2. 

Elaborarea 

Caietului de 

sarcini și 

Conceptului 

tehnic  

 

ARIJ 

DEAN 

Trim. IV 1.Caietului de 

sarcini elaborat 

2.Concept 

tehnic elaborat, 

propus spre 

promovare 

 

 

 

 

 

http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=184&id=4073
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=184&id=4073
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Obiectivul strategic III: Consolidarea capacităţilor sistemului judecătoresc 
 

49.  Asigurarea 

instanţelor cu 

echipamentul  

video, audio 

necesar pentru 

înregistrarea 

audio a 

şedinţelor de 

judecată. 

 

 

 

 

 

1. 

Achiziționar

ea 

echipamentu

lui video, 

audio 

necesar 

pentru 

înregistrarea 

video/audio 

a ședințelor 

de judecată. 

AAIJ Trim. IV 1.Nr.de 

echipamente 

procurate. 

 

Planul de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 (HG 

nr. 890 din 20 

iulie 2016 

 

 

 

 

Realizată 
 

Cu suportul Programului  pentru Justiție Transparentă 

(USAID) au fost procurate 20 de echipamente   necesare 

pentru efectuarea videoconferinței/înregistrarea video a 

ședințelor de judecată. S-au  instalat echipamente 

procurate în sediile centrale ale instanțelor judecătorești 

(20 de instanțe - Curțile de Apel Chișinău, Bălți, Cahul, 

Comrat, în cîte o sală de ședință în sediile centrale ale 

Judecătoriilor Edineț, Drochia, Soroca, Bălți, Ungheni, 

Orhei, Criuleni, Chișinău, Anenii Noi, Cimișlia, Cahul, 

Hîncești, Comrat, Strășeni, Căușeni și Curtea Supremă de 

Justiție). 

 

2. Instruirea 

personalului 

instanțelor 

privind 

modul de 

utilizare a 

echipamentu

lui necesar 

pentru 

înregistrarea 

video a 

ședințelor de 

judecată. 

AAIJ Trim. III 1.Nr.de 

persoane 

instruite. 

Realizată 

 

Cu suportul Programului pentru justiție transparentă au 

fost instruiți 78 de asistenti judiciari, 121 de grefieri și 46 

de specialisti din toate instanțele judecătorești. 

 

50.  Implementarea 

Planului de 

construcție/reno

vare a clădirilor 

instanțelor 

1. 

Identificarea 

terenurilor 

pentru 

construcţii. 

AAIJ Trim. IV 1.Nr.de 

terenuri 

identificate; 

2.Nr.de 

proceduri de 

Planul naţional 

de acţiuni 

pentru 

implementarea 

Acordului de 

Realizată parțial 
 

Au fost identificate terenuri pentru construcţia a 11 

judecătorii. În prezent este demarată procedura de 

transmitere a acestora în gestiunea Ministerului Justiției. 
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judecătorești 

reorganizate 

potrivit Legii 

Nr.76 din 21 

aprilie 2016 cu 

privire la 

reorganizarea 

instanțelor 

judecătorești. 

Încheierea 

contractelor 

de achiziţie 

publică 

pentru 

achiziţionare

a serviciilor 

privind 

elaborarea 

caietelor de 

sarcini şi 

achiziţionare

a de lucrări 

pentru 

construcţia 

clădirilor 

instanţelor 

judecătoreşti 

achiziție 

efectuate; 

Raport de 

monitorizare 

elaborat. 

 

Asociere 

Republica 

Moldova –

Uniunea 

Europeană în 

perioada 2017-

2019 (HG nr. 

1472 din  

30.12.2016) 

Nu au fost efectuate proceduri de achiziţie privind 

elaborarea caietelor de sarcini şi executarea lucrărilor de 

construcţie. 

Raportul de monitorizare a fost expediat în adresa 

Guvernului Republicii Moldova prin scrisoarea nr. 

01.1/2501 la 28 februarie 2018. 

 

 

 

 

 

În contextul realizării Planului specificat, a fost finalizată 

construcția sediului nou pentru Judecătoria Ungheni în 

care a fost transferat fizic și sediul Judecătoriei Nisporeni. 

La data de 21.12.2017 a fost semnat Procesul-Verbal de 

recepție la finisarea lucrărilor. La 09.02.2018 a avut loc 

evenimentul de inaugurare a noului sediu al Judecătoriei 

Ungheni. Acesta este proiectat şi construit într-o manieră 

adecvată pentru o instanţă de judecată, corespunde 

standardelor europene şi va conferi solemnitate procesului 

judiciar. Noul sediu are 7 nivele şi o suprafaţă totală de 

4620 metri pătraţi, cuprinzînd opt săli de judecată, o 

cameră special amenajată pentru audierea minorilor, un 

birou de mediere şi patru celule de detenţie. 

Astfel, ţinînd cont de prevederile art. 2 alin.(2) al Legii nr. 

76/2016 cu privire la reorganizarea instanţelor 

judecătoreşti potrivit căruia "Unificarea sediilor se va 

efectua treptat, pînă la data de 31 decembrie 2027, pe 

măsura creării condiţiilor pentru aceasta, conform planului 

aprobat de Parlament la propunerea Guvernului", noul 

edificiu a comasat sediile Ungheni şi Nisporeni. Lucrările 

de construcţie au durat 3 ani şi au costat aproximativ 60 

milioane lei, sursele fiind alocate de către Guvern şi cu 

suport financiar extern.Totodată, în perioada lunilor iunie-

august, decembrie 2018, în scopul asigurării realizării 

51.  
 

Implementarea 

graduală a 

Planului de 

reamplasare a 

instanţelor de 

judecată. 

 

 AAIJ Trim. IV 1.Nr.de 

instanțe de 

judecată 

reamplasate 

conform 

Planuluide 

reamplasare. 

Planul de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 (HG 

nr. 890 din 20 

iulie 2016) 
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acţiunilor din planul vizat, Agenţia de Administrare a 

Instanţelor Judecătoreşti a procurat şi a transmis 

Judecătoriei Ungheni mobilier şi echipamentul necesar 

activității instanţei în sumă de 1629,84 mii lei. 

 

52.  Îmbunătăţirea 

portalului 

instanţelor de 

judecată 

conform 

propunerilor 

relevante ale 

utilizatorilor şi 

justiţiabililor şi 

asigurarea 

accesului la 

informaţie în 

mod 

automatizat, 

prin interfaţa 

destinată 

programării 

aplicaţiilor 

(API). 

 AAIJ Trim. IV 1.Portal al 

instanţelor 

actualizat 

conform 

propunerilor; 

2.Interfaţa 

destinată 

programării 

aplicaţiilor 

(API) 

asigurată. 

 

Planul de 

acțiuni pentru o 

guvernare 

deschisă pentru 

anii 2016-2018 

(aprobat prin 

HG Nr.1432 din 

29.12.2016) 

Realizată 
 

Portalul naţional al instanțelor de judecată a fost 

îmbunătăţit la propunerea utilizatorilor cu suportul 

Programului pentru Justiţie Transparentă.  

Interfaţa destinată programării aplicaţiilor (API)  a fost 

asigurată. 

 

53.  Modernizarea 

statisticii 

judiciare prin 

dezvoltarea 

unui sistem 

informaţional 

de colectare, 

analiză şi 

raportare a 

datelor, precum 

şi stabilirea 

1. 

Achiziționar

ea servciilor 

de 

dezvoltare a 

unui sistem 

informaționa

l de 

colectare, 

analiză și 

raportare a 

AAIJ Trim. III 1.Sistem 

informațional 

dezvoltat. 

2.Sistem 

informațional 

funcțional; 

3.Sistem 

informaţional 

funcţional/ 

Planul de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(aprobat prin 

HG nr. 890 din 

20 iulie 2016) 

Realizată 
 

În contextul asistenței tehnice oferite prin intermediul 

Programului pentru Justiție Transparentă în dezvoltarea 

noului Sistem Informațional Judiciar, Agenția de 

Administrare a Instanțelor Judecătorești a elaborat și 

ajustat 91 rapoarte statistice electronice pe care le-a 

prezentat Proiectului pentru a fi incluse în noua versiune 

a PIGD, care urmează a fi dată în exploatare în primul 

trimestru al anului 2019. 

Totodată, modernizarea statisticii judiciare se realizează 
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unor indicatori 

de calitate. 

datelor, 

precum și 

stabilirea 

unor 

indicatori de 

calitate. 

prin introducerea în Modulul de Raportare Statistică a 

indicatorilor de calitate/performanță elaborați de către 

Grupul de lucru pentru implementarea foii de calcul de 

colectare și analiză a statisticii judiciare elaborate în baza 

indicatorilor CEPEJ, implementată în Modulul de 

Raportare Statistică Electronică (MRSE) PIGD versiunea 

4.1.3 şi PIGD versiunea 4.1.4. Fișa de calcul CEPEJ va 

calcula automat toate valorile și va construi diagramele 

disponibile. 

54.  Analiza în 

dinamică a 

datelor statistice 

privind 

judecarea 

cauzelor penale, 

civile, 

economice, 

contravenţional

e. 

 AAIJ Trim. I, 

III 

1.Nr.de 

rapoarte 

elaborate; 

2.Nr.de 

rapoarte 

publicate. 

Planul de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(aprobat prin 

HG nr. 890 din 

20 iulie 2016) 

Realizată 

 

Datele statistice privind judecarea cauzelor penale, 

civile, economice, contravenţionale pentru  12 luni ale 

anului 2017; 3, 6 și 9 luni ale anului 2018 au fost 

colectate și sistematizate. Rapoartele pot fi accesate la 

următoarele  linkuri:  

http://justice.gov.md/slidepageview.php?l=ro&idc=56& 

http://aaij.justice.md/ro/rapoarte/rapoarte-statistice 

55.  Elaborarea 

rapoartelor 

privind numărul 

de condamnări 

pe actele de 

corupţie. 

 AAIJ Trim. l 1.Nr.de 

rapoarte 

elaborate; 

2.Nr.de 

rapoarte 

publicate; 

3.Raport 

elaborat şi 

publicat 

 

Planul de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(aprobat prin 

HG nr. 890 din 

20 iulie 2016) 

Realizată 
 

Informaţia cu privire la  dosarele  examinate privind 

condamnările pe actele de corupţie pentru  12 luni ale 

anului 2017; 3, 6 și 9 luni ale anului 2018  a fost 

acumulată și  sistematizată.  

Rapoartele au fost publicate pe pagina web a 

Ministerului Justiţiei și Agenției și pot fi accesate la 

următoarele link-uri: 

http://justice.gov.md/slidepageview.php?l=ro&idc=56&  

http://aaij.justice.md/ro/rapoarte/rapoarte-statistice 

 

56.  Elaborarea 

raportului 

privind minorii 

care intră în 

 AAIJ Trim. I 1.Nr.de 

rapoarte 

elaborate; 

2.Nr.de 

Planul de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

Realizată 

 

Au fost elaborate, actualizate și publicate pe pagina web a 

Ministerului Justiţiei și AAIJ 5 rapoarte statistice privind 

http://justice.gov.md/slidepageview.php?l=ro&idc=56&
http://justice.gov.md/slidepageview.php?l=ro&idc=56&
http://aaij.justice.md/ro/rapoarte/rapoarte-statistice
http://justice.gov.md/slidepageview.php?l=ro&idc=56&
http://aaij.justice.md/ro/rapoarte/rapoarte-statistice
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conflict cu 

justiţia. 

 

rapoarte 

publicate; 

3.Raport 

elaborat şi 

publicat. 

2016-2018 

(aprobat prin 

HG nr. 890 din 

20 iulie 2016) 

minorii care intră în conflict cu justiţia. Acestea pot fi 

accesate la următoarele link-uri: 

http://justice.gov.md/slidepageview.php?l=ro&idc=56&  

http://aaij.justice.md/ro/report-type/rapoarte-statistice  

57.  Perfecţionarea 

mecanismului 

de publicare a 

hotărîrilor 

judecătoreşti şi 

extinderea 

accesului public 

la dosare, cu 

respectarea 

dreptului la 

protecţia datelor 

cu caracter 

personal. 

1. Ajustarea 

mecanismul

ui de 

publicare a 

hotărîrilor 

judecătoreşti 

şi extinderea 

accesului 

public la 

dosare, cu 

respectarea 

dreptului la 

protecţia 

datelor cu 

caracter 

personal. 

AAIJ Trim. II 1.Mecanism 

ajustat. 

Planul de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(aprobat prin 

HG nr. 890 din 

20 iulie 2016) 

Realizată 
 

Mecanismul de publicare a hotarîrilor judecătorești a fost 

ajustat potrivit prevederilor noului Regulament al CSM, 

aprobat prin Hotărîrea nr.658/30 din 10 octombrie 2017. 

În acest sens au fost efectuate configurările de rigoare a 

Portalului instanțelor naționale de judecată potrivit  

reglementărilor regulamentului. Concomitent, pe 

parcursul semestrului I al anului de 2018 a fost dezvoltată 

versiunea 4.1.4. a PIGD în care a fost îmbunătățit modulul 

de anonimizare  a hotărîrilor judecătorești. Noul PIGD, 

care este în proces de elaborare, va însera un șir de 

îmbunătățiri  și la compartimentul legat de publicarea 

hotărîrilor judecătorești. 

58.  
 

 

Monitorizarea 

procesului de 

publicare a 

hotărîrilor şi 

elaborarea 

raportului 

privind 

rezultatele 

înregistrate. 

 

1. 

Elaborarea 

rapoartelor 

privind 

publicarea 

hotărîrilor.   

AAIJ Trimestri

al 

1.Nr.de 

rapoarte 

elaborate; 

2.Nr.de 

rapoarte 

publicate pe 

Portalul 

instanțelor de 

judecată. 

Planul de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(aprobat prin 

HG nr. 890 din 

20 iulie 2016) 

Realizată 

 

Pe parcursul anului 2018 au fost elaborate și  publicate 4 

rapoarte privind monitorizarea procesului de publicare a 

hotărîrilor.  

Acesta poate fi accesat la următorul link: 

http://aaij.justice.md/ro/rapoarte/rapoarte-generale 

59.  
 

Dezvoltarea și 

mentenanța 

sistemului 

informațional 

1. 

Achiziționar

ea serviciilor 

de 

AAIJ Trim. I 1.Constract de 

mentenanță 

încheiat. 

Hotărîrea 

Guvernului 

Nr.650 din 

26.05.2016 cu 

Realizată 
 

Contractul de mentenanță a sistemului informațional a fost 

încheiat în primul trimestru al anului. 

http://justice.gov.md/slidepageview.php?l=ro&idc=56&
http://aaij.justice.md/ro/report-type/rapoarte-statistice
http://aaij.justice.md/ro/rapoarte/rapoarte-generale
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judiciar. mentenanță. privire la 

funcționarea 

Agenției de 

administrare a 

instanțelor 

judecătorești 

 

2.Achizițion

area 

serviciilor 

de 

dezvoltare 

după caz. 

AAIJ La 

solicitare 

1.Contract de 

dezvoltare 

încheiat.  

Realizată 

 

Potrivit Protocolului de colaborare între Ministerul 

Justiției și Consiliul Superior al Magistraturii și Programul 

pentru Justiție Transparentă pentru consolidarea și 

fortificarea sectorului justiției  și a sistemului judecătoresc 

din 06.07.2017 au fost dezvoltate 30 de cerințe 

funcționale pentru PIGD versiunea 4.1.4 care au fost 

testate și implementate în toate instanțele judecătorești. 

 

60.  Informația 

privind 

Nr.condamnațil

or la pedepse 

alternative 

detenției după 

tipurile de 

infracțiune.  

1. 

Prezentare 

BNS a 

datelor 

agregate pe 

țară, pe 

sexe. 

AAIJ Trim. I 1.Date 

agregate 

prezentate. 

Hotărărea 

Guvernului 

Nr.1039 din 

05.12.2017 cu 

privire la 

aprobarea 

Programului 

lucrărilor 

statistice pentru 

anul 2018 

Realizată 
 

Informaţia privind numărul condamnaților la pedepse 

alternative detenției după tipurile de infracțiune, a fost 

expediată în adresa Biroului Național de Statistică prin 

scrisoarea nr.01/108 din 23 februarie 2018. 

61.  Informația 

privind nr. 

judecătorilor, 

notarilor și 

avocaților la 

sfîrșit de an.  

1. 

Prezentarea 

BNS a 

datelor 

agregate pe 

țară, pe 

sexe. 

AAIJ 

DPSJ 

Trim. I 1. Date 

agregate 

prezentate. 

Hotărărea 

Guvernului 

Nr.1039 din 

05.12.2017 cu 

privire la 

aprobarea 

Programului 

lucrărilor 

statistice pentru 

anul 2018 

Realizată 
 

Datele privind numărul notarilor și avocaților au fost 

transmise către Biroul Național de Statistică prin 

scrisoarea nr. 01.01/108 din 23.02.2018 în termenul 

stabilit. 

Informația privind numărul notarilor - din numărul total 

de 312 notari la finele anului 2018, 222 sunt femei și 70 

sunt bărbați. 

Informația privind numărul avocaților - din numărul total 

de 2115 avocați cu drept de a exercita profesia de avocat 
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la finele anului 2018, 710 sunt femei și 1305 sunt bărbați. 

62.  Optimizarea 

hărţii instanţelor 

de judecată şi 

specializarea 

judecătorilor, 

precum şi 

crearea 

completelor 

specializate, 

inclusiv în 

judecătoriile de 

primă instanţă, 

pentru a asigura 

calitatea 

deciziilor, 

repartizarea 

aleatorie 

eficientă a 

dosarelor, 

îmbunătăţirea 

administrării şi 

optimizarea 

cheltuielilor de 

întreţinere a 

instanţelor de 

judecată. 

1.Efectuarea 

configurăril

or necesare 

în PIGD 

după caz. 

AAIJ Trim. III Sistem 

reformat 

Planul de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(aprobat prin 

HG nr. 890 din 

20 iulie 

2016)asis 

Realizată 

 

PIGD a fost reconfigurat, fiind efectuată migrarea datelor 

şi creată opţiunea de „sediu al instanţei judecătoreşti" 

pentru a permite repartizarea dosarelor pe sedii pînă la 

crearea condiţiilor pentru unificarea acestora. 

Totodată, a fost iniţiat procesul de dezvoltare a aplicaţiei 

e-dosar Judiciar, în scopul creării condiţiilor pentru 

circulaţia dosarelor judecătoreşti în format electronic. 

 

2.Acordarea 

asistenței 

metodologic

e instanțelor 

de judecată 

pentru 

crearea 

completelor 

specializate. 

AAIJ Trim. III 1.Nr.instanțelo

r care au 

beneficiat de 

asistența 

metodologică. 

Planul de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(aprobat prin 

HG nr. 890 din 

20 iulie 2016) 

Realizată 

 

Pe parcursul anului 2018 toate instanțele de judecată (19) 

au beneficiat de  asistență metodologică la crearea 

completelor specializate: 

- în materie de insolvabilitate și lichidare – toate  

judecătoriile și Curțile de Apel; 

- privind traficul de ființe umane și crimele conexe – 

judecătoria Chișinău și Curtea de Apel Chișinău; 

- examinarea cauzelor cu implicarea minorilor – toate  

judecătoriile. 

 

63.  Introducerea în 

cadrul legal-

normativ a 

obligativității 

notificării 

Consiliului 

Concurenței la 

 

 

 

 

 

 

DEAN 

 

Trim. III 

 

 

1.Proiect 

elaborat și 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

2.Acte 

normative 

Programul 

național  

în domeniul 

concurentei şi 

ajutorului de 

stat  

pentru anii 

Realizată parțial 

 

Proiectul legii cu privire la modificarea art. 20 din legea 

concurenței nr. 183/2017 a fost expediat spre examinare 

Guvernului prin scrisoarea nr. 03/9117 din 31.07.2018. 

Prin scrisoarea nr. 31-06-7099 din 07.09.18 proiectul a 

fost restituit pentru examinare suplimentară, în contextul 
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înregistrarea 

tranzacțiilor 

economice la 

Agenția Servicii 

Publice 

adoptate 

 

2017–2020 

(aprobat prin 

Legea nr. 169 

din 20 iulie 

2017) 

art. 13 din Legea nr. 235/2006. 

Drept urmare, proiectul a fost remis Consiliului 

concurenței prin  scrisoarea nr. 03/15053 din 28.12.2018 

pentru efectuarea analizei impactului de reglementare. 

  

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

64.  Proiectul de 

lege pentru 

modificarea şi 

completarea 

unor acte 

legislative în 

vederea 

asigurării 

cooperării 

eficiente cu 

Curtea Penală 

Internaţională. 

 DRI 

 DEAN 

 

Trim. IV 1 Proiect 

elaborat și 

remis 

Guvernului. 

 

Planul naţional 

de acţiuni 

pentru 

implementarea 

Acordului de 

Asociere 

Republica 

Moldova –

Uniunea 

Europeană în 

perioada 2017-

2019 (HG nr. 

1472 din  

30.12.2016) 

Realizată 

 

În vederea facilitării cooperării cu Curtea Penală 

Internațională, a fost elaborat proiectul legii prin care se 

modufică Codul de procedură penală și Legea privind 

asistența juridică internațională în materie penală. 

Proiectul a fost expediat spre examinare Guvernului prin 

scrisoarea nr. 03/13031 din 09.11.2018. 

Prin scrisoarea Cancelariei de Stat nr. 31-06-9536 din 

23.11.2018, proiectul a fost restituit pentru examinare 

suplimentară. 

 

65.  Promovarea 

acțiunilor 

aferente 

ratificării/accept

ării 

Amendamentel

or de la 

Kampala, 

Amendamentul

ui la art. 8 și 

Amendamentul

ui la art. 124 la 

Statutul Curții 

 DRI Trim. IV 1. Set de acte 

elaborat și 

remis pre 

avizare. 

 Realizată parțial 

 

Amendamentele la Statutul Curții Penale Internaționale, 

adoptate în orașul Kampala, Uganda, la data de 11 iunie 

2010 vizează crima de agresiune, definiția căreia a fost 

elaborată și se conține în textul adoptat al 

amendamentelor. Întrucît crima de agresiune este una din 

cele patru crime prevăzute în Statutul CPI asupra cărora 

aceasta are jurisdicție, statele care vor decide asupra 

ratificării Amendamentelor vor trebui să decidă dacă vor 

implementa sau nu la nivel național prevederile acestora. 

Reieșind din respectiva obligație, în cursul anului 2018 s-a 

realizat exercițiul de cercetare/studiere a practicii altor 
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Penale 

Internaționale. 

state în materie de incriminare a crimei de agresiune sub 

aspectul definirii, stabilirii principiilor incriminării și 

implementării acesteia, prin prisma principiului 

subsidiarității. 

În calitate de etapă ulterioară, se va consulta opinia 

autorităților relevante și a mediului academic asupra 

oportunității ratificării amendamentelor de la Kampala. 

 

66.  Promovarea 

acțiunilor 

aferente 

modificării 

Hotărîrii 

Guvernului 

Nr.259 din 

01.04.1999 cu 

privire la 

aprobarea 

Regulamentului 

Comitetului 

național de 

consultanță și 

coordonare a 

punerii în 

aplicare a 

dreptului 

umanitar. 

 DRI Trim. IV 1.Hotărîre de 

Guvern 

aprobată. 

 Realizată parțial 

 

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la Comisia 

națională de drept interenațional umanitar a fost avizat de 

către autoritățile relevante și plasat pe pagina web a 

ministerului, în vederea respectării principiului 

transparenței în promovarea proiectelor de acte normative. 

La 24.10.2018 prin scrisoarea nr. 08/12150 proiectul a 

fost remis CNA pentru efectuarea expertizei anticorupție, 

raportul căruia a fost recepționat la 12.11.2018.  

Proiectul a fost ajustat în conformitate cu obiecțiile 

recepționate și urmează a fi remis Guvernului spre 

aprobare în termeni proximi. 

67.  
 

Valorificarea 

relațiilor 

internaționale 

ale Ministerului 

cu structurile și 

organizațiile 

internaționale, 

precum și cu 

 DRI Trim. IV 1.Nr.de 

acordori 

inițiate/ 

negociate/înch

eiate; 

 2.Nr.de 

evenimente 

desfășurate; 

 Realizată 
 

În perioada de referință Ministerul Justiției a stabilit 

relații de colaborare cu mai multe instituții omoloage, și 

anume: 

1) La 1 martie, 2018, la Vilnius, a  fost semnat Planul de 

Acțiuni pentru sectorul justiției între Ministerul Justiției 
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autoritățile 

similare din alte 

state pe aspecte 

de competență 

ale instituției. 

3.Nr.de vizite 

întreprinse/rec

epționat. 

al Republicii Moldova și Ministerul Justiției al 

Republicii Lituania. Respectivul document este o formă 

de materializare a scopurilor propuse de părți în Acordul 

de Cooperare bilateral, semnat anterior la Vilnius, la 27 

septembrie 2005; 

2) La 19 aprilie 2018, la Chișinău, a fost semnat Acordul 

de colaborare între Ministerul Justiției al Republicii 

Moldova și Comitetul de Stat pentru Expertize Judiciare 

al Republicii Belarus în domeniul activității de expertiză 

judiciară. Scopul semnării rezidă în intenția părților de a 

stabili relații de colaborare în domeniul expertizei 

judiciare destinate realizării cercetării științifice referitor 

la aspectele teoretice și practice ale acestei activități, 

crearea și dezvoltarea metodelor și tehnicilor de 

expertiză judiciară, precum și schimbul de informații și 

experiență în sectorul dat. Astfel, partea moldavă 

urmărește consolidarea relațiilor existente de prietenie și 

cooperare prin stabilirea legăturilor în domeniul 

desfășurării expertizei judiciare și preluarea celor mai 

bune practici de la omologii belaruși. 

3) La 17 mai 2018, în contextul vizitei oficiale 

întreprinse de Ministrul Justiției în Georgia, a fost 

semnat Memorandumul de cooperare între Ministerul 

Justiției al Republicii Moldova și Ministerul Justiției al 

Georgiei.  Respectivul instrument va constitui o 

platformă de interacțiune între părți pe subiecte aferente 

domeniului de competență comună în scopul avansării 

rapide pe agenda aderării la UE. 

4) La 19 iulie, la Zagreb (Croația) a fost semnat 

Memorandumul privind cooperarea dintre Ministerul 

Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al 

Republicii Croaţia. Documentul semnat are drept 

obiectiv cooperarea în domeniul reformării și 
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modernizării sistemului judiciar, elaborării actelor 

normative și preluării experienței în domeniul 

armonizării legislației naționale la standardele europene.  

 

68.  Monitorizarea 

periodică a 

performanțelor 

principiilor 

internaționale 

ale eficacității 

asistenţei la 

nivel de ţară. 

 DAMEP Trim. II 1.Rapoarte de 

monitorizare 

elaborate. 

 Realizată 

În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 

377 din 25.04.2018, informația privind 

proiectele/programele de asistență externă a căror 

beneficiar este Ministerul Justiției este plasată și 

actualizată pe Platforma guvernamentală pentru 

Gestionarea Asistenței Externe. Evidența este asigurată 

de către Direcția Relații Internaționale din cadrul 

ministerului. 

Adițional, pe pagina oficială web a Ministerului Justiției 

a fost creat banner-ul „Asistența externă” în care sunt 

plasate proiectele de asistență tehnică de care a beneficiat 

instituția. Aici poate fi vizualizată informația ce ține de 

obiectivele proiectelor, perioada de implementare, 

precum și bugetul proiectului. 

http://www.justice.gov.md/slidepageview.php?l=ro&idc

=724  

 

69.  Monitorizarea i

mplementării 

proiectelor şi 

programelor de 

asistenţă 

externă acordate 

Republicii 

Moldova de 

organizațiile 

internaționale și 

țările donatoare. 

 Cabinet

ul 

ministru

lui 

DAMEP 

Subdiviz

iunile și 

autorităţ

ile 

subordo

nate MJ 

Trim. II 1.Raport de 

monitorizare a 

asistenței 

externe 

aprobat de 

către 

Comitetul 

interministerial 

pentru 

planificare 

strategică. 

 

70.  Implementarea 

instrumentelor 

internaţionale 

relevante ale 

ONU, CoE în 

vederea 

dezvoltării 

cooperării 

juridice în 

 DCJI 

 

Trim. IV 

 

 

 

1.Număr de 

cereri 

executate în 

raport cu cele 

recepționate. 

 

Planul naţional 

de acţiuni 

pentru 

implementarea 

Acordului de 

Asociere 

Republica 

Moldova –

Uniunea 

Realizată 

 

Pe parcursul anului 2018 au parvenit 12788 cereri de 

asistență juridică, fiind executate 11742 cereri. 

 

http://www.justice.gov.md/slidepageview.php?l=ro&idc=724
http://www.justice.gov.md/slidepageview.php?l=ro&idc=724
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materie civilă, 

comercială şi 

penală. 

 

Europeană în 

perioada 2017-

2019 (HG nr. 

1472  

din  30.12.2016) 

71.  Promovarea 

acțiunilor 

aferente 

ratificării 

Protocolului 

Nr.16 la CEDO. 

 DRI Trim. II 1. Proiect de 

lege elaborat și 

remis 

Guvernului 

spre 

examinare. 

 Realizată parțial 

 

Potrivit tratatului internațional, Statele Părți sunt în drept 

să solicite Curții Europene a Drepturilor Omului 

(CtEDO), prin intermediul instanţelor naționale, cereri 

privind emiterea avizelor consultative cu privire la 

interpretarea sau aplicarea drepturilor şi libertăţilor 

definite de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi 

de protocoalele sale adiționale. Aceste cereri trebuie să 

vizeze cauze pendinte în faţa instanţelor naţionale. 

Avizele consultative ale Curţii urmează a fi motivate. 

Direcția Relații Internaționale a consultat opinia Curții 

Supreme de Justiție și a Curții Constituționale asupra 

aspectului desemnării acestora în calitate de instanțe 

abilitate cu dreptul de a solicita avizul CtEDO.  

Întrucît  proiectul legii de ratificare se prezintă 

concomitent cu proiectul legii de modificare a legislaţiei 

în vigoare, actualmente se promovează procedurile 

aferente redactării proiectului legii de ratificare în partea 

ce ține de mecanismul legal de asigurare a implementării 

garanțiilor oferite de către tratat. 

Aceasta include, inter alia, examinarea măsurilor 

întreprinse de alte state semnatare ale Protocolului în 

scopul garantării aplicabilității la nivel național. 

Întrucît Protocolul nr. 16 intrat în vigoare la 1 august 

2018, încă nu există o practică bine definită care ar 
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permite să deducem formula cea mai eficientă pentru 

mecanismul de colaborare cu CtEDO, ceea ce 

împovărează procedura de elaborare a proiectului de lege. 

La 12.04.2018 a fost depozitat cel de-al zecelea 

instrument de ratificare. 

 

Obiectivul strategic V: Consolidarea sistemului naţional de integritate şi de luptă împotriva corupţiei 
 

72.  Asigurarea 

angajării şi 

promovării 

agenţilor publici 

pe bază de merit 

şi de integritate 

profesională. 

 SRUPS 

Autorită

țile 

administ

rative 

din 

subordin

e 

 

 

 

Trim. II, 

IV 

 1. Nr.de 

agenţi publici 

angajaţi prin 

concurs sau 

prin transfer de 

la alte entităţi 

publice;  

Nr.cazierelor 

de integritate 

solicitate la 

angajare; 

2. Nr.de 

contestații 

depuse 

împotriva 

rezultatelor 

concursurilor 

organizate 

de agenţi 

publici 

angajaţi/ 

reconfirmaţi în 

funcţii ca 

urmare a 

verificării 

Strategia 

națională de 

integritate și 

anticorupție 

pentru anii 

2017-2020 (HP 

nr.56 din 30 

martie 2017) 

Realizată 

1. Pe parcursul anului 2018 au fost angajați prin 

concurs sau transfer 358 de funcționari publici, după 

cum urmează: 

- 8 în cadrul aparatului central al Ministerului Justiției 

(MJ); 

- 2 în cadrul Centrului de Armonizare a Legislației 

(CAL); 

- 5 în cadrul Agenției de Administrare a Instanțelor 

Judecătorești (AAIJ); 

- 9 în cadrul Agenției Resurse Informaționale Juridice 

(ARIJ); 

- 290 în cadrul Administrației Naționale a 

Penitenciarelor (ANP); 

- 44 în cadrul Inspectoratului Național de Probațiune 

(INP). 

 

Pentru angajările efectuate au fost solicitate caziere de 

integritate, după cum urmează: 

- 21 de caziere de integritate pentru aparatul central al 

MJ, CAL, AAIJ și ARIJ. 

 

- 58 de  caziere de integritate pentru ANP;  

- 44 de  caziere de integritate pentru INP. 
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conform Legii  

numărul 

271/2008 

privind 

verificarea 

titularilor şi a 

candidaţilor la 

funcţii publice. 

2. Pe parcursul anului 2018 nu au fost înaintate 

contestaţii împotriva rezultatelor concursurilor 

demarate.  

 

3. În temeiul Legii nr. 271 din 18.12.2008 privind 

verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii 

publice de către Serviciul de Informaţii şi Securitate 

au fost verificați 6 candidaţi la funcţii publice de 

conducere în cadrul INP. 

 

73.  Asigurarea 

respectării 

regimului de 

incompatibilităţ

i, de restricţii în 

ierarhie şi de 

limitare a 

publicităţii. 

 SRUPS 

Autorită

țile 

administ

rative 

din 

subordin

e 

 

Trim. II, 

IV 

 1. Nr.de 

cazuri de 

incompatibilită

ţi şi restricţii în 

ierarhie 

atestate şi 

soluţionate; 

 2. Nr.de 

sesizări la ANI 

cu privire la 

încălcarea 

regimului de 

incompatibilită

ţi şi limitare a 

publicităţii;  

3. Nr.de 

persoane 

suspendate 

pentru 

asemenea 

încălcări. 

Strategia 

națională de 

integritate și 

anticorupție 

pentru anii 

2017-2020 

(aprobată prin 

HP Nr.56 din 30 

martie 2017) 

Realizată 

 

Pe parcursul perioadei de referință nu au fost atestate 

cazuri de incompatibilitate și restricții în ierarhia 

funcțiilor. 

74.  Asigurarea 

respectării 

regimului 

declarării 

1.Actualizar

ea 

registrului 

electronic al 

SRUPS 

Autorită

țile 

administ

Permanen

t 

1.Nr.de agenţi 

publici 

angajaţi/numiţi

/cu mandatele 

Strategia 

națională de 

integritate și 

anticorupție 

Realizată 

 

1-2.  Pe parcursul perioadei de referință au fost 

angajați/numiți în funcție 27 de agenți publici, dintre 
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averilor şi 

intereselor 

personale. 

subiecțiilor 

declarării. 

 

2.Eliberarea  

cheii publice 

subiecților 

declarării. 

 

 

rative 

din 

subordin

e 

 

validate pe 

parcursul 

anului  

2. Nr.total de 

agenţi publici 

angajaţi/numiţi

/cu mandatele 

validate care 

activează în 

entitatea 

publică pe 

parcursul 

anului; 

3.Nr.de agenţi 

publici ale 

căror 

mandat/raportu

ri de muncă 

sau de serviciu 

au încetat pe 

parcursul 

anului;  

4.Nr. total de 

membri ai 

colegiilor/comi

siilor de 

admitere în 

profesie de 

evaluare, 

disciplinare 

și/sau de etică 

a profesiilor 

conexe justiției 

adăugați în 

sistem; 

pentru anii 

2017-2020 

(aprobată prin 

HP Nr.56 din 30 

martie 2017) 

care: 

- 12 agenți publici în cadrul aparatului central al MJ; 

- 2 agenți publici în cadrul CAL; 

- 5 agenți publici în cadrul AAIJ; 

- 9 agenți publici în cadrul ARIJ; 

- 393 de agenți publici în cadrul ANP; 

- 44 de agenți publici în cadrul INP. 

 

3. Pe parcursul perioadei de referință au fost încetate 

raporturile de muncă/serviciu cu: 

- 26 de agenți publici din cadrul aparatului central al MJ, 

CAL, AAIJ și ARIJ; 

- 373 de agenți publici din cadrul ANP; 

- 43 de agenți publici din cadrul INP. 

 

4. Numărul total de agenți publici care activează în 

cadrul: 

- aparatului central al MJ - 69; 

- ARIJ -13; 

- AAIJ - 9; 

- ANP  - 2506; 

- INP – 190. 

 

5. Declaraţiile de avere şi interese personale au fost 

depuse de către toți subiecții declarării. 
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5.Registru 

electronic 

actualizat la zi; 

6.Nr. cheilor 

publice 

eliberate; 

7.Nr. cheilor 

publice 

revocate. 

75.  Asigurarea 

respectării 

regimului 

conflictelor de 

interese şi 

neadmiterea 

favoritismului. 

 SRUPS 

Autorită

țile 

administ

rative 

din 

subordin

e 

Trim. II, 

IV 

1. 

Nr.conflictelor 

de interese 

declarate și 

soluţionate în 

cadrul 

entităţilor 

publice; 

2. 

Nr.conflictelor 

de interese 

sesizate la 

ANI. 

3. Nr.actelor 

de constatare 

ale ANI cu 

privire la 

conflictele de 

interese.  

4. Nr.actelor 

juridice, 

adoptate în 

situaţii de 

conflict de 

interese, 

anulate în 

Strategia 

națională de 

integritate și 

anticorupție 

pentru anii 

2017-2020 

(aprobată prin 

HP Nr. 56 din 

30 martie 2017) 

Realizată 

 

Prin Ordinul ministrului justiției nr. 415 din 24 mai 

2018 Serviciul resurse umane și probleme speciale din 

cadrul Direcției management instituțional a fost 

desemnat responsabil de evidența declarațiilor privind 

conflictele de interese.  

Pe parcursul anului 2018 nu a fost declarat /stabilit nici 

un conflict de interese. 
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instanţa de 

judecată la 

solicitarea 

ANI. 

5. Nr. de 

dosare penale 

şi 

contravenţiona

le 

instrumentate 

privind 

conflictele de 

interese penale 

76.  Asigurarea 

respectării 

regimului 

cadourilor. 

 Secretar

ul 

comiesie

i de 

evidență 

și 

evaluare 

a 

cadouril

or  

Autorită

țile 

administ

rative 

din 

subordin

e 

 

Trim. II 

Trim. IV 

1. 

Nr.cadourilor 

predate 

comisiilor de 

evidență și 

evaluare a 

cadourilor; 

2. Nr. şi suma 

cadourilor 

răscumpărate; 

3. Nr.de 

cadouri 

inadmisibile, 

transmise 

agenţiei 

anticorupţie şi 

Nr.de dosare 

penale şi 

contravenţiona

le 

instrumentate. 

4. Registrele 

Strategia 

națională de 

integritate și 

anticorupție 

pentru anii 

2017-2020 

(aprobată prin 

HP Nr.56 din 30 

martie 2017) 

Realizată 

 

1. Pe parcursul anului 2018 Comisiei de evidență și 

evaluare a cadourilor din cadrul aparatului central al 

MJ i-a fost predat un cadou oferit  din politețe și două 

cadouri oferite cu prilejul anumitor acțiuni de protocol; 

2. Cazuri de răscumpărare și transmitere a cadourilor 

agenției anticorupție nu s-au înregistrat; 

3. Registrul de evidență a cadourilor pentru anul 2018 

poate fi vizualizat  pe pagina web al  ministerului la 

următorul link: http://justice.gov.md/ro/activitatea . 

4. În cadrul autorităților administrative din subordinea 

ministerului au fost instituite Comisii de evidență a 

cadourilor și au fost publicate Registrele de evidenţă a 

cadourilor.  

http://justice.gov.md/ro/activi-tatea
http://justice.gov.md/ro/activi-tatea
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de evidenţă a 

cadourilor 

publicate pe 

paginile web. 

77.  Asigurarea 

neadmiterii, 

denunţării şi 

tratării 

influenţelor 

necorespunzăto

are. 

 SAI 

Toate 

subdiviz

iunile  

Autorită

țile 

administ

rative 

din 

subordin

e 

 

Trim. IV 1. Nr. cazurilor 

de influenţă 

necorespunzăt

oare denunţate, 

soluţionate în 

cadrul 

instituției 

2. Nr.cazurilor 

de influenţă 

necorespunzăt

oare denunţate 

la CNA şi SIS. 

Strategia 

națională de 

integritate și 

anticorupție 

pentru anii 

2017-2020 

(aprobată prin 

HP Nr.56 din 30 

martie 2017) 

Realizată  

 

1. Pe parcursul anului 2018 a fost înregistrat un singur 

caz de influență necorespunzătoare în cadrul ANP care 

a fost soluţionat în cadrul instituției. 

2. Cazuri de influenţă necorespunzătoare denunţate la 

CNA şi SIS nu au fost înregistrate.   

  

78.  Asigurarea 

neadmiterii și 

denunţării 

manifestărilor 

de corupţie; 

protecţia 

avertizorilor de 

integritate. 

 SAI 

Autorită

țile 

administ

rative 

din 

subordin

e 

Trim. IV 1. Nr. 

manifestărilor 

de corupţie 

denunţate de 

către agenţii 

publici 

conducătorilor 

şi agenţiilor 

anticorupţie; 

2. 

Nr.avertizărilo

r de integritate 

depuse în 

cadrul 

instituției; 

3. 

Nr.avertizărilo

r de integritate 

transmise la 

Strategia 

națională de 

integritate și 

anticorupție 

pentru anii 

2017-2020 

(aprobată prin 

HP Nr.56 din 30 

martie 2017) 

Realizată 

 

1. Numărul manifestărilor de corupţie denunţate de 

către agenţii publici conducătorilor şi agenţiilor 

anticorupţie - 0; 

2. Numărul avertizărilor de integritate depuse în cadrul 

instituției - 0; 

3. Numărul avertizărilor de integritate transmise la 

CNA – 0; 

4. Numărul avertizorilor de integritate supuşi protecţiei 

– 0. 
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CNA.  

4. 

Nr.avertizorilo

r de integritate 

supuşi 

protecţiei 

79.   Asigurarea 

intoleranţei faţă 

de incidentele 

de integritate. 

 SRUPS 

Toate 

subdiviz

iunile 

Autorită

țile 

administ

rative 

din 

subordin

e 

Trim. IV 1. Nr.de 

sancţiuni 

disciplinare 

aplicate în 

cadrul 

entităţilor 

publice în 

legătură cu 

incidentele de 

integritate 

admise de 

agenţii publici; 

2. 

Nr.sesizărilor 

depuse de către 

conducătorii 

entităţilor 

publice la 

autoritățile 

anticorupţie cu 

privire la 

incidentele de 

integritate ce 

constituie 

infracţiuni şi 

contravenţii; 

3. Nr. de 

suspendări din 

funcţii ale 

Strategia 

națională de 

integritate și 

anticorupție 

pentru anii 

2017-2020 

(aprobată prin 

HP Nr.56 din 30 

martie 2017) 

Realizată 

 

Pe parcursul anului 2018 nu au fost aplicate sancțiuni 

disciplinare în legătură cu incidente de integritate. 
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agenţilor 

publici 

inculpaţi 

pentru 

infracţiuni de 

corupţie sau 

conexe 

corupţiei. 

80.  Asigurarea 

respectării 

transparenţei în 

procesul 

decizional. 

 DAMEP 

Autorită

țile 

administ

rative 

din 

subordin

e 

Trim. IV 1. Rapoarte 

anuale privind 

transparenţa în 

procesul 

decizional 

publicate pe 

paginile web 

ale entităţilor 

publice; 

2. Stabilirea 

unor indicatori 

calitativi şi 

cantitativi 

privind 

transparenţa în 

procesul 

decizional; 

Strategia 

națională de 

integritate și 

anticorupție 

pentru anii 

2017-2020 (HP 

nr.56 din 30 

martie 2017) 

Realizată 
 

1. În vederea asigurării transparenței în procesul 

decizional, pe pagina ministerului există rubrica 

„Transparență în procesul decizional” care cuprinde 

informația relevantă privind toate proiectele de acte 

normative elaborate,  și anunțuri privind organizarea 

consultărilor publice. 

http://www.justice.gov.md/category.php?l=ro&idc=182&nod=

1&  

2. Raportul privind transparență în procesul decizional 

în aparatul central al Ministerului Justiției pentru anul 

2017 a fost publicat pe pagina web. 

http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=3

28   

  

81.  Asigurarea 

respectării 

accesului la 

informaţii de 

interes public. 

 Toate 

Subdiviz

iunile 

Autorită

țile 

administ

rative 

din 

subordin

e 

Trim. IV 1. Persoanele 

responsabile 

de accesul la 

informaţii de 

interes public, 

desemnate în 

cadrul 

autorităţilor. 

2. Nr.de 

solicitări de 

Strategia 

națională de 

integritate și 

anticorupție 

pentru anii 

2017-2020 

(HP nr.56 din 

30 martie 

2017) 

Realizată 

 

1. Ministerul Justiției asigură accesul la informație în 

condițiile Legii nr. 982 din 11.05.2000. 

2. În perioada de raportare a fost înregistrat: 

- un caz de refuz de acces la anumite informații, care 

constituie date cu caracter personal în cadrul INP. 

Refuzul a fost contestat în instanța de judecată  iar 

cauza se află în prezent pe rolul instanței. 

- o cerere de chemare în judecată împotriva AAIJ 

http://www.justice.gov.md/category.php?l=ro&idc=182&nod=1&
http://www.justice.gov.md/category.php?l=ro&idc=182&nod=1&
http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/rapoarte/RTMJ2018.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/rapoarte/RTMJ2018.pdf
http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=328
http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=328
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DC 

(dacă au 

fost 

astfel de 

cazuri) 

acces la 

informaţii, 

transmise 

anual 

entităţilor 

publice; 

3. Nr.de 

refuzuri de 

acces la 

informaţii; 

4. 

Nr.contestațiil

or depuse 

anual în 

instanţa de 

judecată 

împotriva 

refuzului 

entităţilor 

publice de a 

oferi acces la 

informaţii; 

5. Nr.de 

hotărîri 

adoptate anual 

de instanţele 

de judecată 

privind 

obligarea 

entităţilor 

publice de a 

oferi 

informaţiile 

solicitate. 

privind accesul la informaţii, care a fost respinsă ca 

fiind nefondată. 

3. De către instanţele judecătoreşti nu au fost emise 

hotărâri care ar obliga MJ și autoritățile administrative 

din subordine de a oferi acces la informaţii. 

82.  Asigurarea  Cabinet Trim. IV 1. Informaţia Strategia Realizată 
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gestionării 

transparente şi 

responsabile a 

patrimoniului 

public şi a 

asistenţei 

externe. 

ul 

Ministru

lui 

SFA 

 SAI 

DAMEP 

 

Autorită

țile 

administ

rative 

din 

subordin

e 

 

privind 

gestionarea 

patrimoniului 

entităţilor 

publice 

publicată. 

2.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. Cartele de 

audit intern, 

planurile 

strategice şi 

planurile 

anuale ale 

activităţii de 

audit, aprobate 

de către 

entităţile 

publice. 

națională de 

integritate și 

anticorupție 

pentru anii 

2017-2020 

(aprobată prin 

HP Nr.56 din 30 

martie 2017) 

 

1. Informaţia privind gestionarea patrimoniului 

entităţilor publice se publică pe pagina web a Agenţiei 

Proprietăţii Publice, conform datelor prezentate anual 

de către autorităţile publice. 

Ministerul Justiţiei, prin scrisoarea nr. 10.1/4247 din 

11.04.2018 a prezentat Agenţiei Proprietăţii Publice 

darea de seamă privind valoarea patrimoniului public 

la situaţia din 01.01.2018. 

2. Planurile anuale de achiziţii publice ale Ministerului 

Justiţiei se publică pe pagina oficială a ministerului, 

compartimentul „Servicii”, rubrica „Achiziţii publice”. 

3. Pe parcursul perioadei de referinţă a fost admisă o 

contestaţie depusă de operatorul economic pe marginea 

rezultatelor procedurii de achiziţie publică privind 

achiziţionarea tehnicii de calcul. În vederea executării 

deciziei Agenţiei Naţionale pentru Soluţionarea 

Contestaţiilor, toţi participanţii la procedura de 

achiziţie publică au fost informaţi despre rezultatele 

reevaluării ofertelor, prin scrisoarea nr. 10.1/14282 din 

11.12.2018. 
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4. Declaraţiile 

privind buna 

guvernare, 

publicate pe 

paginile web 

ale entităţilor 

publice. 

5. Raportul 

anual 

consolidat 

privind 

controlul 

financiar 

public intern, 

prezentat la 

Guvern. 

6. Planurile 

anuale şi 

trimestriale de 

achiziţii 

publice ale 

entităţilor 

publice, 

publicate pe 

paginile lor 

web oficiale. 

7. Nr.de 

rezultate ale 

procedurilor de 

achiziţii 

publice 

contestate la 

Agenţia 

Naţională 

pentru 
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Soluţionarea 

Contestaţiilor 

şi în instanţele 

de judecată şi 

rezultatele 

examinării 

83.  Asigurarea 

implementării şi 

respectării 

normelor de 

etică şi 

deontologie. 

 Toate 

Subdiviz

iunile  

SRUPS 

Autorită

țile 

administ

rative 

din 

subordin

e 

Trim. IV 1. Adoptarea 

codurilor de 

etică şi 

deontologie 

pentru 

entităţile 

publice care nu 

au astfel de 

coduri. 

2. Planurile 

anuale de 

instruire, 

inclusiv de 

instruire 

continuă, 

aprobate. 

3. Nr.de 

instruiri şi de 

agenţi publici 

instruiţi cu 

privire la 

normele de 

etică şi 

deontologie. 

4. Nr.de cazuri 

de încălcare a 

normelor de 

etică şi 

deontologie, 

Strategia 

națională de 

integritate și 

anticorupție 

pentru anii 

2017-2020 

(aprobată prin 

HP Nr.56 din 30 

martie 2017) 

Realizată 

 

2. Planul de dezvoltare profesională al Ministerului 

Justiției a fost aprobat prin Ordinul ministrului justiției 

nr. 92-p din 15.02.2018. 

3. Pe parcursul perioadei de referință au fost 

desfășurate 3 seminare de instruire internă cu privire la 

normele de etică, după cum urmează: 

- Crearea climatului de integritate (20.03.2018); 

- Evaluarea integrității instituționale (29.05.2018); 

- Controlul intern al integrității instituționale 

(08.12.2018). 

 

Cu referire la această acțiune de către INP a fost 

aprobat: 

- Planul de dezvoltare internă a personalului 

aparatului central al Inspectoratului Naţional de 

probaţiune pe parcursul anului 2018; 

-  Planul de dezvoltare profesională internă a 

consilierilor de probaţiune pentru anul 2018; 

- Planul de dezvoltare profesională externă a 

personalului Inspectoratului Naţional de probaţiune pe 

parcursul anului 2018; 

În cadrul procesului de instruire continuă a 

consilierilor de probaţiune la 1 februarie şi 27 

septembrie 2018 au fost organizate şi desfăşurate 

seminare  de instruire cu genericul: 

- „Etica şi deontologia profesională a consilierului de 

probaţiune, prevenirea şi combaterea 
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sancţionate 

disciplinar. 

comportamentului corupţional”, fiind instruiți 37 

consilieri de probaţiune; 

- „Deontologia profesională a funcţionarului public. 

Protecţia datelor cu caracter personal a subiecţilor de 

probaţiune”, fiind instruiți 15 consilieri de probațiune. 

 

4. Cazuri de încălcare a normelor de etică nu au fost 

înregistrate în cadrul aparatului central. 

 

În același timp, INP au fost intentate două cauze 

disciplinare în care au fost aplicate două sancțiuni 

disciplinare pentru încălcarea normelor de etică și 

deontologie profesională. 

 

84.  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). 

 SFA 

SRUPS 

Autorită

țile 

administ

rative 

din 

subordin

e 

 

Trim. IV 1. Nr. 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 

Strategia 

națională de 

integritate și 

anticorupție 

pentru anii 

2017-2020 

(aprobată prin 

HP Nr.56 din 

30 martie 

2017) 

Realizată 

 

1.  Pe parcursul perioade de referință nici un agent 

public care a încetat raporturile de serviciu/muncă nu a 

comunicat despre ofertele de muncă oferite în cadrul 

organizațiilor comerciale. 

2.   Pe parcursul perioadei de referință nu au fost 

atestate cazuri de refuzare a încheierii contractelor 

comerciale din motivul că în organizaţiile comerciale 

activează persoane care, pe parcursul ultimului an, au 

fost agenți publici în cadrul entităților publice. 
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de încetarea 

mandatului, a 

raporturilor de 

muncă sau de 

serviciu. 

2. Nr.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. 

85.  Asigurarea 

implementării 

managementulu

i riscurilor de 

corupţie. 

 SAI 

Autorită

țile 

administ

rative 

din 

subordin

e 

 

 

Trim. IV 1. Registrele 

riscurilor, care 

includ și 

riscurile de 

corupţie, 

elaborate de 

către entităţile 

publice. 

2. Completarea 

registrului 

riscurilor cu 

Strategia 

națională de 

integritate și 

anticorupție 

pentru anii 

2017-2020 

(aprobată prin 

HP Nr.56 din 30 

martie 2017) 

Realizată parțial 

 

1. În vederea organizării și implementării unui sistem de 

management financiar și control, prin Ordinul ministrului 

justiției nr.540 din 24 septembrie 2018 a fost instituit 

grupul de lucru cu privire la organizarea sistemului de 

management financiar și control (MFC) în cadrul 

Ministerului Justiției. Conform ordinului menționat, 

grupul de lucru a fost desemnat responsabil pentru 

elaborarea Planului de acțiuni privind implementarea 

MFC în cadrul ministerului. 
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riscurile de 

corupţie după 

incidentele de 

integritate din 

cadrul 

entităţilor 

publice. 

3. Raportul 

privind 

implementarea 

măsurilor de 

tratare a 

riscurilor, 

elaborat anual 

Grupul de lucru cu asistența expertului național 

contractat pentru a oferi suport în procesul de elaborare 

și implementare a sistemului de MFC a analizat 

prevederile și conținutul Standardelor naţionale de 

control intern în sectorul public (SNCI), aprobate prin 

Ordinul ministrului finanțelor nr. 189 din 5.11.2015 și au 

identificat SNCI care nu au fost implementate integral în 

cadrul ministerului. Drept urmare, prin Ordinul 

ministrului justiției nr. 572 din 24 octombrie 2018 a fost 

aprobat Planul de acțiuni privind implementarea MFC în 

cadrul ministerului, care conține 25 acțiuni focusate pe 

dezvoltarea mediului de control, managementului 

performanțelor și riscurilor. Printre acțiunile incluse se 

regăsește și elaborarea registrului riscurilor. 

În același timp, în cadrul MJ nu au fost atestate incidente 

de integritate. 

2. În cadrul instituțiilor subordonate au fost instituite 

registrul riscurilor. Completarea registrului riscurilor 

cu riscurile de corupţie nu s-a efectuat din lipsa 

incidentelor de integritate. 

 

86.  Evaluarea 

integrităţii 

instituţionale şi 

adoptarea 

planurilor de 

integritate. 

 

 SAI 

Autorită

țile 

administ

rative 

din 

subordin

e MJ 

Trim.IV 1. Plan de 

integritate 

publicat pe 

paginile web a 

MJ; 

2. Agenţi 

publici şi, după 

caz, 

conducători ai 

entităţilor 

publice, 

sancţionaţi 

disciplinar 

pentru lipsă de 

Strategia 

națională de 

integritate și 

anticorupție 

pentru anii 

2017-2020 

(aprobată prin 

Hotărîrea 

Parlamentului 

Nr.56 din 30 

martie 2017) 

Realizată 

 

În perioada de raportare nu au fost depistate cazuri 

disciplinare pentru lipsă de integritate profesională, și 

respectiv, nu au fost aplicate sancţiuni disciplinare. 
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integritate 

profesională şi 

instituţională. 

87.  Instruirea 

conducătorilor 

entităţilor 

publice cu 

privire la 

managementul 

riscurilor de 

corupţie şi 

întocmirea 

planurilor de 

integritate 

instituţională 

 SRUPS 

SAI 

Trim. IV; 

periodic, 

la 

solicitare. 

1.Nr. 

instruirilor şi al 

conducătorilor 

de entităţi 

publice 

instruiţi; 

2. Nr. 

solicitărilor de 

instruire cu 

privire la 

managementul 

riscurilor de 

corupţie şi 

întocmirea 

planurilor de 

integritate. 

Strategia 

națională de 

integritate și 

anticorupție 

pentru anii 

2017-2020 

(aprobată prin 

HP Nr.56 din 30 

martie 2017) 

Realizată 

 

Pe parcursul perioadei de referință au fost desfășurate 5 

seminare de instruire internă în cadrul cărora au fost 

instruiți 70 de angajați, dintre care 18 de conducere, în 

următoarele domenii: 

- Respectarea legislației privind declararea averii și 

intereselor personale (26.01.2018); 

- Crearea climatului de integritate (20.03.2018); 

- Managementul riscurilor (18.04.2018). 

- Evaluarea integrității instituționale (29.05.2018); 

- Controlul intern al integrității instituționale 

(08.12.2018). 

 

Instruirile au fost desfășurate de către specialiștii din 

cadrul Centrului Național Anticorupție și Ministerul 

Finanțelor urmare a solicitărilor expediate. 88.  Instruirea 

agenţilor publici 

şi a 

conducătorilor 

entităţilor 

publice cu 

privire la 

rigorile de 

integritate 

instituţională. 

 SRUPS Trim. IV 1.Conducătorii 

şi agenţii 

publici a cel 

puţin 85% 

dintre entităţile 

publice  

instruiţi; 

2. Nr. de 

solicitări de 

instruire cu 

privire la 

integritatea 

instituţională. 

3.Aprecierea 

instruirilor de 

către audienţi. 

Strategia 

națională de 

integritate și 

anticorupție 

pentru anii 

2017-2020 

(aprobată prin 

HP Nr.56 din 30 

martie 2017) 
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89.  Instruirea 

responsabililor 

de elaborarea 

proiectelor de 

acte legislative, 

normative şi 

departamentale 

cu privire la 

evitarea 

riscurilor de 

corupţie la 

elaborarea 

proiectelor. 

 SRUPS Trim. IV  

 

1. Nr. 

instruirilor şi al 

agenţilor 

publici 

responsabili de 

elaborări 

instruiţi. 

2. Nr. 

solicitărilor de 

instruire cu 

privire la 

evitarea 

riscurilor de 

corupţie la 

elaborarea 

proiectelor 

Strategia 

națională de 

integritate și 

anticorupție 

pentru anii 

2017-2020 

(aprobată prin 

HP Nr.56 din 30 

martie 2017) 

Realizată 

 

În perioada 21 - 23 noiembrie 2018 doi colaboratori ai 

Direcției elaborare acte normative au participat la cursul 

de instruire anticorupție desfășurat în contextul proiectului 

„Funcționar anticorupție” organizat de Centrul Național 

Anticorupție. În cadrul seminarului au fost prezentate 

particularitățile efectuării expertizei anticorupție de către 

CNA și modalitățile de evitare a riscurilor de corupție în 

procesul de elaborare a actelor normative. 

90.  Instruirea 

agenţilor publici 

şi a 

conducătorilor 

entităţilor 

publice cu 

privire la 

legislaţia 

evaluării 

integrităţii 

instituţionale 

 SRUPS 

SAI 

Trim. IV 

periodic, 

la 

solicitare 

1.Nr. 

instruirilor, al 

conducătorilor 

şi al agenţilor 

publici 

instruiţi; 

2.Nr. 

solicitărilor de 

instruire cu 

privire la 

evaluarea 

integrităţii 

instituţionale. 

Strategia 

națională de 

integritate și 

anticorupție 

pentru anii 

2017-2020 

(aprobată prin 

HP Nr.56 din 

30 martie 

2017) 

Realizată 

 

A se vedea cele menționate la acț.88. 

91.  Extinderea listei 

de servicii 

publice prestate 

prin intermediul 

platformei 

electronice 

1. La 

necesitate, 

publicarea 

pe platforma 

electronică 

www.servici

Toate 

subdiviz

iunile 

ARIJ 

(de 

mențion

Trim. IV 1. Nr.de 

servicii publice 

noi prestate 

prin 

intermediul 

platformei 

Strategia 

națională de 

integritate și 

anticorupție 

pentru anii 

2017-2020 

Realizată 

 

Pe parcursul anului 2018 nu a parvenit nici o solicitare 

de actualizare a fișelor serviciilor publice pe portalul 

www.servicii.gov.md 

 

http://www.servicii.gov.md/
http://www.servicii.gov.md/


66 
 

www.servicii.g

ov.md. 

i.gov.md a 

listei 

serviciilor 

publice noi 

apărute. 

at 

registrel

e noi) 

electronice 

www.servicii.g

ov.md, lansate 

anual; 

2. Nr.de 

servicii publice 

cu plată 

electronică 

prin 

intermediul 

platformei 

www.servicii.g

ov.md  

 

(aprobată prin 

HP Nr.56 din 30 

martie 2017) 

92.  Înaintarea 

acţiunilor în 

regres împotriva 

persoanelor 

responsabile de 

condamnarea 

Republicii 

Moldova la 

CtEDO. 

1. 

Modificarea 

Legii cu 

privire la 

Agentul 

guvernamen

tal (nr. 151 

din 30 iulie 

2015), în 

conformitate 

cu 

recomandări

le Curții 

Constituţion

ale. 

 (La 25 iulie 

2016,  

pronunţat 

hotărârea 

privind 

excepția de 

DC 

DAG 

Trim. IV 1. Acţiunile de 

regres 

înaintate;  

2. Sentinţele în 

privinţa 

persoanelor 

responsabile 

de 

condamnarea 

RM la CtEDO, 

pronunţate;  

3. Volumul de 

mijloace 

financiare 

recuperate ca 

urmare a 

acţiunilor în 

regres de la 

responsabilii 

de 

condamnarea 

Strategia 

națională de 

integritate și 

anticorupție 

pentru anii 

2017-2020 

(aprobată prin 

HP Nr.56 din 30 

martie 2017) 

 

Realizată parțial 

 

1. La sfîrșitul lunii martie 2018 a fost  înaintată o 

sesizare la Procuratura Generală pentru a intenta 

urmărirea penală împotriva persoanelor ale căror 

acțiuni sau inacțiuni au determinat ori au contribuit 

semnificativ la încălcarea prevederilor Convenției 

pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 

fundamentale. Totodată menționăm că a fost elaborată 

lista persoanelor responsabile de condamnarea 

Republicii Moldova la CtEDO pentru anii 2015-2018. 

Astfel, de către Ministerul Justiției au fost înaintate 11 

acțiuni de regres, dintre acestea fiind admise doar una. 

 

2. În urma acțiunilor de regres, au fost recuperate 

mijloace financiare în sumă de 19 980,90 lei. 

   

 

http://www.servicii.gov.md/
http://www.servicii.gov.md/
http://www.servicii.gov.md/
http://www.servicii.gov.md/
http://www.servicii.gov.md/
http://www.servicii.gov.md/
http://www.servicii.gov.md/
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neconstituțio

nalitate a 

articolului 

27 din 

Legea nr. 

151 din 30 

iulie 2015 

cu privire la 

Agentul 

guvernamen

tal 

(sesizările 

25g/2016 și 

57g/2016).   

Republicii 

Moldova la 

CEDO. 

93.  Transmiterea 

tuturor 

proiectelor de 

acte legislative 

şi normative 

pasibile de 

expertiza 

anticorupţie, 

după 

definitivarea 

proiectelor în 

urma avizării, la 

CNA pentru 

efectuarea 

expertizei 

anticorupţie. 

 DEAN 

 

Trim. IV 1. Actele 

normative şi 

proiectele de 

acte legislative 

aprobate de 

Guvern, 

pasibile de 

expertiza 

anticorupţie, 

supuse în 

prealabil 

acestei 

expertize. 

Strategia 

națională de 

integritate și 

anticorupție 

pentru anii 

2017-2020 

(aprobată prin 

HP Nr.56 din 30 

martie 2017) 

Realizată 
 

Toate proiectele de acte normative elaborate de către 

Ministerul Justiției au fost supuse expertizei 

anticorupție, după avizarea acestora cu autoritățile 

interesate. 

În același timp, potrivit noilor prevederi ale Legii nr.100 

din 22.12.2017 cu privire la actele normative, intrată în 

vigoare la 22.07.2018, expertiza proiectului de act 

normativ este efectuată concomitent cu avizarea acestuia. 

94.  Crearea unei 

platforme 

electronice a 

Guvernului ce 

ar permite 

1. Testearea 

sistemului 

informaționa

l e-

Legislație 

ARIJ 

DEAN 

DAAN 

Toate 

Subdiviz

Trim. II  1.Platforma 

electronică ce 

permite 

monitorizarea 

externă a 

Strategia 

națională de 

integritate și 

anticorupție 

pentru anii 

Realizată parțial 

 

SIA E-legislație se află în proces de testare cu toate 

autoritățile publice ale administrației publice centrale. 

Totodată, a fost actualizată lista persoanelor implicate în 
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monitorizarea 

externă a 

fluxului de 

proiecte de legi 

şi de hotărîri ale 

Guvernului, 

precum şi 

accesul 

publicului la 

proiectele 

respective şi la 

materialele 

aferente din 

momentul 

transmiterii lor 

la Guvern. 

Aprobarea 

Regulament

ului 

sistemului 

informaționa

l e-

Legislație 

Darea în 

exploatare a 

sistemului 

informaționa

l e-

Legislație 

 

 

iunile,  

autorităț

ile 

administ

rative 

din 

subordin

e. 

fluxului de 

proiecte de legi 

şi de hotărîri 

ale 

Guvernului, 

integrată pe 

pagina web 

oficială a 

Guvernului 

după 

consultarea 

societăţii civile 

asupra 

caracterului 

prietenos 

pentru 

utilizator. 

2. 100% din 

actele 

normative 

elaborate în 

anul 2018 

plasate în 

sistem 

3. Înregistrarea 

în sistem a 

tututor 

autorităților 

publice și a 

altor persoane 

care participă 

la procesul de 

consultare, 

avizare, 

expertizare și 

2017-2020 

(aprobată prin 

HP Nr.56 din 30 

martie 2017) 

procesul de elaborare a actelor normative iar Agenția  

Resurse Informaționale Juridice a creat conturile 

necesare pentru a avea acces la sistem și pentru a putea 

testa.  

 

Prin intermediul acestui sistem urmează ca autoritățile  

care elaborează proiecte de acte normative să le facă 

publice în diferite versiuni la diferite etape ale elaborării. 

Prin intermediul sistemului informațional se va publica: 

a) inițiativa legislativă; 

b) numele și datele de contact ale persoanei responsabile 

de elaborarea proiectului de act normativ sau, după caz, 

informația despre grupurile de lucru create și 

componența acestora; 

d) concepția viitorului proiect; 

e) proiectul de act normativ; 

f) materialele din dosarul de însoțire a proiectului; 

g) informația referitoare la consultarea publică a 

proiectului etc. 
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definitvare a 

proiectelor 

actelor 

normative 

4. Încărcarea 

în sistemul 

informațional 

de către autori 

a tutror 

avizelor, 

expertizelor și 

altor 

documente 

relevante 

procesului de 

elaborare și 

promovare a 

proiectelor de 

acte normative. 

95.  Asigurarea 

implementării 

legislației cu 

privire la 

îmbogățirea 

ilicită, 

confiscarea 

specială și 

confiscarea 

extinsă a 

bunurilor 

provenite din 

infracțiuni de 

corupție și 

conexe 

acestora, 

1. 

Monitorizar

ea dosarelor 

examinate 

de instanțele 

judecătorești 

privind 

infracțiunile 

de corupție, 

efectuată 

prin 

colectarea 

datelor din 

instanțe cu 

referire la 

Nr.de cauze 

AAIJ 

 

Trim. I   1.Monitorizare 

efectuată; 

2.Raport 

elaborat și 

publicat. 

 Realizată 

 

Raportul a fost elaborat și publicat pe pagina web a AAIJ 

http://aaij.justice.md/ro/rapoarte/rapoarte-statistice 

http://aaij.justice.md/ro/rapoarte/rapoarte-statistice


70 
 

precum și 

crearea 

mecanismului 

de confiscare 

civilă. 

calificate ca 

îmbogățire 

ilicită în 

care a fost 

aplicată 

confiscarea 

extinsă. 

 

Obiectivul strategic VI: Asigurarea coordonării activității profesiilor conexe sistemului justiției 
 

96.  Asigurarea 

transparenţei în 

activitatea 

Comisiei de 

certificare prin 

publicarea 

deţinătorilor 

certificatului de 

utilitate publică, 

a datelor 

privind 

activitatea şi 

deciziile 

Comisiei. 

 DPSJ Trim. III 1.Transparenţă 

asigurată. 

Planul de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(aprobat prin 

HG nr. 890 din 

20 iulie 2016) 

Realizată 

Componența, agenda ședințelor, deciziile, precum și 

Rapoartele de activitate ale Comisiei de certificare sunt 

publicate pe pagina web a ministerului și actualizate 

periodic. 

http://www.justice.gov.md/map.php?l=ro&idc=676  

  

97.  Publicarea 

informaţiei 

privind lista 

organizaţiilor 

necomerciale de 

utilitate publică, 

desfăşurarea 

şedinţelor 

Comisiei de 

certificare, 

precum şi a 

 DPSJ 

 

Trim. II, 

IV 

1.Nr. de 

organizații de 

utilitate 

publică nou 

înregistrate; 

2.Nr de ședințe 

desfășurate; 

3.Raport 

elaborat şi 

publicat. 

Planul de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(aprobat prin 

HG nr. 890 din 

20 iulie 2016) 

Realizată 

Pe parcursul anului 2018 au avut  loc 7  ședințe ale 

Comisiei de certificare. 

În acest sens au parvenit 83 de solicitări, dintre care 38  de 

solicitări au fost respinse, iar pentru 45  de solicitanți a 

fost atribuit  statutul de  utilitate publică cu eliberarea 

certificatului corespunzător. 

http://www.justice.gov.md/map.php?l=ro&idc=676
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raportului anual 

de activitate al 

Comisiei de 

certificare. 

98.  Elaborarea 

cadrului conex 

la Legea nr.191 

din  23.09.2016 

1. 

Elaborarea 

conceptului 

și 

Regulament

ului privind 

conținutul, 

modul de 

ținere și de 

acces la 

Registrul 

debitorilor 

ARIJ 

DEAN 

DPSJ 

Trim. IV 1.Proiect 

elaborat și 

remis 

Guvernului 

 Sistată 

 

Aprobarea conceptului și Regulamentul privind 

conținutul, modul de ținere și de acces la Registrul 

debitorilor trebuie efectuată concomitent cu unele 

modificări în cadrul normativ primar. 

Promovarea proiectului de lege pentru modificarea unor 

acte legislative (Codul de executare nr. 443 din 

24.12.2004, Codul contravențional nr. 218 din 

24.10.2008, Legea nr. 191 din 23.09.2016) a fost sistată. 

În lege se va interveni doar dacă vor exista deficiențe în 

aplicare. 

 

99.  Crearea, 

dezvoltarea şi 

asigurarea 

interoperabilităţ

ii sistemelor 

informaţionale 

(e-procură, 

Programul 

integrat de 

gestionare a 

dosarelor şi a 

altor 

instrumente 

relevante din 

domeniul 

justiţiei, e-

Executare, e-

 ARIJ 

DPSJ 

INP 

ANP 

Trim. IV 1.Concept 

elaborat. 

Planul de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(Aprobat prin 

HG Nr.890 din 

20  iulie 2016) 

 

 

Realizată  parțial 

 

La data de 31 mai 2018 a fost încheiat Acordul adițional 

nr.1 între Agenția de Guvernare Electronică și Ministerul 

Justiției, unde sînt descrise schimbul de date în sensul 

consumării de către Registrul garanțiilor reale mobiliare, 

deținut de Agenția Resurse Informaționale Juridice a 

datelor din Registrul de stat al populației, Registrul de 

stat al unităților de drept, Registrul de stat al 

transportului auto și din Registrul tehnicii agricole, prin 

intermediul platformei de interoperabilitate MConect. 

La data de 17 octombrie 2018 a fost încheiat Acordul 

adițional nr.2 între Agenția de Guvernare Electronică și 

Ministerul Justiției, unde sînt descrise schimbul de date 

prin intermediul platformei de interoperabilitate 

MConect între sistemul informațional e-Apostila cu 

Registrul unic de evidență a blanchetelor pentru 
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Arest, e-

Probaţiune,e-

Licenţe, 

Registrul 

persoanelor 

autorizate,  etc). 

verificarea și confirmarea automatizată a semnelor ce 

confirmă autencitatea actelor de stare civilă depuse spre 

apostilare. 

 

În luna decembrie 2017 a fost încheiat contractul pentru 

dezvoltarea bazei de date e-probațiune. De asemenea, a 

fost încheiat acordul de prestare a serviciilor din 

platforma tehnologică M-cloud nr.3009-158 din 

10.01.2018 în vederea acordării resurselor tehnologice 

pentru instalarea sistemului informațional automatizat e-

probațiune. 

În baza de date a fost dezvoltat un modul de către experți 

pe segmentul evidenței persoanelor condamnate penal și 

a fost testată în birourile de probațiune teritoriale. După 

contractarea altor experți, urmează să fie elaborate și alte 

module în domeniul contravențional, evaluării riscului de 

recidivă, etc. 

La 19 septembrie 2018 a fost emis ordinul INP nr. 239 

cu privire la introducerea în baza de date e-probațiune a 

informației despre subiecții probațiunii aflați în evidență 

pe parcursul anului 2018 cu actualizarea zilnică a datelor. 

În urma introducerii masive a informației de către 

Birourile de probațiune, baza de date e-probațiune s-a 

blocat fiind necesare servicii de dezvoltare și 

mentenanță, resurse financiare care au fost preconizate în 

bugetul anului 2019. 

 

100.  Asigurarea 

implementării 

eficiente a 

prevederilor  

Legii nr. 69 din 

14.04.2016 cu 

privire la 

organizarea 

1. 

Elaborarea 

proiectului 

Legii cu 

privire la 

plățile 

pentru 

asistență 

DEAN  

DPSJ 

 

Trim. IV 1.Proiect 

elaborat.  

2. Proiect 

remis 

Guvernului 

spre aprobare. 

 Realizată 

 

A fost elaborat și promovat proiectul pentru modificarea 

Legii nr. 69/2016 cu privire la organizarea activității 

notarilor. Proiectul a fost adoptat de Parlament prin Legea 

nr. 158 din 26.07.2018, Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova nr. 358-364, art. 593. 
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activității 

notariale 

notarială http://www.legis.md/cautare/rezultate/105515  

 

101.  Elaborarea 

proiectelor de 

acte normative 

privind 

mecanismele de 

stabilire a 

tarifelor pentru 

serviciile 

prestate de 

reprezentanţii 

fiecărei profesii 

conexe 

sistemului 

justiţiei. 

 DEAN  

DPSJ 

Trim. IV 1.Mecanisme 

elaborate și 

aprobate. 

Hotărîrea 

Parlamentului 

Nr.259 din 

08.12.2016 cu 

privire la 

asigurarea 

continuității 

reformelor în 

sectorul 

justiției 

Realizată parțial 

 

Proiectul Legii cu privire la plățile pentru asistență 

notarială a fost elaborat și remis pentru coordonare 

comunității notariale care au venit cu propunerea de a 

prezenta suplimentar un raport al unui expert din 

domeniul financiar care ar justifica majorarea tarifelor 

notariale. Pînă în prezent ministerul nu a recepționat 

raportul respectiv. 

 

Modul de determinare a mărimii percepute de 

reprezentanții celorlalte profesii conexe sistemului 

justiției este reglementat de cadrul normativ în vigoare. 

 

102.  Monitorizarea 

noilor 

mecanisme de 

investigare a 

abaterilor de la 

etica 

profesională. 

 DPSJ 

 

 

 

Trim. IV 1.Monitorizare 

efectuată; 

2.Raport 

elaborat și 

prezentat. 

Hotărîrea 

Parlamentului 

Nr.259 din 

08.12.2016 cu 

privire la 

asigurarea 

continuității 

reformelor în 

sectorul 

justiției 

Realizată 

 

Avocați: Pe parcursul anului 2018 Comisia pentru etică 

și disciplină a Uniunii Avocaților a examinat 311 

plângeri cu privire la acțiunile avocaților, dintre care au 

fost declarate admisibile 21 de plângeri. Drept urmare au 

fost aplicate următoarele sancțiuni: 

3 – avertizări; 

7 – amenzi  (3000 lei); 

1 – mustrare; 

10 – retrageri a licenței. 

Celelate plîngeri au fost respinse din motive de: 1) 

tardivitate; 2) nu ține de competența Comisiei; 3) lipsa 

încălcărilor. 

  

Mediatori: În perioada anului 2018 nu au parvenit 

plângeri cu privire la activitatea mediatorilor. 

  

Executori judecătorești: În perioada anului 2018, la 

http://www.legis.md/cautare/rezultate/105515
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Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești pe lângă 

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești au fost 

înregistrate 184 de sesizări. Din numărul total de sesizări 

au fost aplicate sancțiuni în 34 de cazuri, după cum 

urmează: 

a) amendă de la 30 la 600 u.c. – în 14 cazuri; 

b) avertisment/mustrare cu obligația de a se instrui, pe 

cheltuială proprie, pe o durată de 4/8/24 ore academice 

  –    în 14 cazuri; 

c) suspendarea activității pe 6 luni  –   în 2 cazuri; 

d) retragerea licenței de executor judecătoresc  –  în 4 

cazuri. 

 

103.  Asigurarea 

formării și 

instruirii 

continue și 

inițiale a 

mediatorilor. 

1.Instituirea 

mecansimel

or de testare 

periodică a 

mediatorilor 

(trierea 

mediatorilor, 

descalificare

a celor 

incompetenț

i). 

Consiliu

l de 

mediere 

Cabinet

ul 

Ministru

lui 

Trim. IV 1.Mecanism 

instituit. 

 Realizată 

La moment există 8 furnizori de formare în domeniul 

medierii.  

La 11.07.2018, Institutul de Științe Penale și 

Criminologie Aplicată a fost acreditat de către Consiliul 

de mediere în calitate de furnizor de formare continuă a 

mediatorilor. 

Pe parcursul anului 2018, 74 persoane au participat la 

instruirea inițială și 65 de mediatori au participat la 

cursuri de formare continuă a mediatorilor. 

104.  Analiza 

impactului 

medierii 

judiciare  

obligatorii 

asupra 

soluţionării 

litigiilor civile, 

evidenţierea 

impedimentelor 

1. 

Consolidare

a medierii 

judiciare   

Cabinet

ul 

Ministru

lui 

Consiliu

l de 

mediere 

 

Trim. IV 1. Analiză 

efectuată; 

2. 

Recomandări 

formulate;  

3. Mecanism 

instituit. 

 Realizată 

 

Prin Legea nr.31 din 17.03.2017 Codul de procedură 

civilă a fost completat cu noi prevederi privind medierea 

judiciară obligatorie în privința anumitor categorii de 

cauze.  

 

Deși scopul legii a fost de a impulsiona soluționarea 

amiabilă a unor litigii, statisticele judiciare demonstrează 

că din 100 de dosare, în jur de 20 sunt soluționate pe 
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care stau la 

atingerea 

scopului 

propus. 

calea medierii judiciare, restul ajung, până la urmă, a fi 

soluționate în procedurile judiciare. 

 

 

105.  Recăpătarea de 

către CNEJ a 

statutului de 

„Institut 

Naţional de 

Cercetări 

Ştiinţifice în 

domeniul 

Expertizei 

Judiciare”. 

 CNEJ Trim. IV 1.Statutul de 

„Institut 

Naţional de 

Cercetări 

Ştiinţifice în 

domeniul 

Expertizei 

Judiciare” 

recăpătat. 

Planul de 

acţiuni de 

reformare a 

Centrului 

Naţional de 

Expertize 

judiciare pe anii 

2016 – 2019 

Realizată parțial 

 

În vederea realizării acțiunii au fost întreprinse 

următoarele: 

1. A fost întocmită nota de argumentare privind 

necesitatea conferirii CNEJ a statutului de instituție de 

cercetare; 

2. Colaboratorii aparatului central şi CNEJ au analizat 

cadrul normativ în materie pentru a identifica procedurile 

legale, care urmează a fi parcurse; 

3. A fost expediat un demers și nota de argumentare 

Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării MECC. În 

cazul obșinerii avizului pozitiv al MECC urmează ai fi 

promovat proiectul de modificare a actelor normative ce 

reglamentează activitatea CNEJ; 

4. Este în proces de elaborare proiectul HG. privind 

modificarea Regulamentului CNEJ și a Legii nr. 68 din 

14.04.16. 

106.  Dotarea CNEJ 

cu echipament 

necesar pentru 

arhivarea 

electronică a 

rapoartelor de 

expertiză 

conform art. 39 

al Legii Nr.68 

din 14.04.2016. 

 CNEJ Trim. I 1. 

Echipamente 

achziţiionate şi 

funcţionale; 

2. Personal 

instruit pentru 

utilizarea 

echipamentului

; 

3. Rapoarte de 

expertiză 

arhivate 

Planul de 

acţiuni de 

reformare a 

Centrului 

Naţional de 

Expertize 

judiciare pe 

anii 2016 – 

2019,  

Legea nr. 68 din 

14.04.2016 “Cu 

privire la 

Realizată 

A fost procurat un scaner performant, care permite 

scanarea rapoartelor de expertiză (RE) şi arhivarea lor în 

format digital. 

Pe parcursul anului au fost scanate și arhivate 238 

rapoarte de expertiză. 
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conform art. 

39 al Legii 

Nr.68 din 

14.04.2016. 

expertiza 

judiciară şi 

statutul 

expertului 

judiciar”, art. 39 

107.  Dotarea 

încăperilor 

arhivei, ale 

Laboratorului 

de expertize a 

materialelor şi 

substanţelor, a 

camerei de 

păstrare a 

corpurilor 

delicte şi a 

spaţiilor din 

demisol cu 

sisteme de 

menţinere a 

umidităţii şi de 

ventilare în 

vederea 

respectării 

condiţiilor 

pentru păstrarea 

pe un termen 

lung a 

documentelor, 

dar şi a 

cerinţelor ISO 

17025. 

 CNEJ Trim.  III 1. Încăpere 

reparată; 

2. 

Echipamente 

achziţiionate, 

instalate  şi 

funcţionale. 

 

Legea nr. 68 din 

14.04.2016 cu 

privire la 

expertiza 

judiciară şi 

statutul 

expertului 

judiciar, art. 39 

Realizată parțial 

 

În vederea realizării acțiunii au fost întreprinse 

următoarele: 

1. A fost pregătit şi prezentat setul de documente 

confirmative privind necesitatea reparaţiei capitale a 

sediului CNEJ; 

2. S-au alocat surse financiare pentru îndeplinirea 

reparaţiei; 

3. A fost încheiat un acord cu PNUD privind oferirea 

suportului la efectuarea reparaţiei; 

4. Lucrările de reaparaţie au fost inițiate. 

108.  Procurarea  CNEJ Trim. II 1. Planul de Realizată parțial 
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echipamentului 

necesar pentru 

efectuarea 

calitativă şi în 

conformitate cu 

cerinţele ISO a 

expertizelor 

judiciare. 

Echipamente 

achziţiionate şi 

funcţionale; 

2. Personal 

instruit pentru 

utilizarea 

echipamentului 

3. Materiale de 

consum 

achiziţionate. 

 

acţiuni de 

reformare a 

Centrului 

Naţional de 

Expertize 

judiciare pe anii 

2016 – 2019 

 

Au fost achiziționate, cu suportul PNUD: 

- 1 echipament GAS și  

- 1 Cromatograf și Spectometru IR (FTIR) pentru 

Laboratorul de Expertize Judiciare a Materialelor și 

Substanțelor. 

 

109.  Acreditarea 

laboratoarelor 

CNEJ conform 

ISO 17020 şi 

extinderea 

acreditării 

laboratoarelor 

CNEJ conform 

ISO 17025. 

 CNEJ Trim. III 

 

1. Nr.genurilor 

de expertize 

acreditate. 

Planul de 

acţiuni de 

reformare a 

Centrului 

Naţional de 

Expertize 

judiciare pe anii 

2016 – 2019 

Realizată 

 

Pe parcursul anului 2018 au fost acreditate 2 laboratoare: 

1. Laboratorul de expertize judiciare auto-tehnice 

„Examinarea circumstanțelor accidentului rutier”, Cod 

16.01; 

2. Laboratorul de expertize judiciare criminalistice la 

expertiza judiciară dactiloscopică, Cod 1.01; 1.02; 1.03. 

110.  Instruirea 

experţilor 

judiciari la 

cursuri 

specializate la 

INJ. 

 CNEJ Trim. I 1. Nr.de 

experţi 

instruiţi. 

Planul de 

acţiuni de 

reformare a 

Centrului 

Naţional de 

Expertize 

judiciare pe anii 

2016 – 2019 

Realizată 

 

1. În perioada  05.02.2018-09.02.2018 au fost instruiți 25 

de experții judiciari din cadrul CNEJ. 

2. În perioada  15.10.2018-19.10.2018 au fost instruiți 20 

de experți judiciari din cadrul CNEJ. 

 

111.  Instruirea 

obligatorie 

iniţială primară 

şi secundară a 

 CNEJ Trim. IV 1. 100  % noi 

angajaţi 

instruiţi în 

cadrul 

Planul de 

acţiuni de 

reformare a 

Centrului 

Realizată 

 

Pe parcursul anului au efectuat stagiul profesional 7 

experți stagiari, 6 dintre aceștia au obținut calificativul 
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angajaţilor din 

domeniul 

expertizei 

pentru obţinerea 

calificativului 

necesar. 

instruirii 

iniţiale 

primare; 

2. Rata de  

angajaţi 

instruiţi în 

cadrul 

instruirii 

iniţiale primare  

per 

specialitate; 

3.Termenul 

mediu redus cu 

5% anual 

pentru 

efectuarea unei 

expertize. 

Naţional de 

Expertize 

judiciare pe anii 

2016 – 2019 

necesar la 9 specialități. 

Totodată, un expert a fost instruit la ICŞEJ din Odesa 

pentru utilizarea Programului Computerizat – Crash. 

 

112.  Instruirea 

obligatorie 

continuă a 

angajaţilor din 

domeniul 

expertizei 

pentru 

consolidarea 

calificativului 

obţinut. 

 CNEJ Pe 

parcursul 

anului 

1. Rata de  

angajaţi 

instruiţi în 

cadrul 

instruirii 

continuă per 

specialitate; 

2. Termenul 

mediu redus cu 

5% anual 

pentru 

efectuarea unei 

expertise. 

Planul de 

acţiuni de 

reformare a 

Centrului 

Naţional de 

Expertize 

judiciare pe anii 

2016 – 2019 

Realizată 

 

Pe parcursul anunului angajații din domeniul expertizei 

judiciare  au participat la instruiri în cadrul seminarelor, 

meselor rotunde, conferinţelor, etc. 

 

113.  Mărirea 

numărului de 

personal cu 

 CNEJ Pe 

parcursul 

anului 

1.Nr.de experţi 

judiciari per 

gen de 

Planul de 

acţiuni de 

reformare a 

Nerealizată 

 

Acțiunea va putea fi realizată după atribuirea statutului – 
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includerea în 

state a funcţiilor 

de colaboratori 

ştiinţifici. 

expertiză (în 

raport cu anul 

2017)/ 

Centrului 

Naţional de 

Expertize 

judiciare pe anii 

2016 – 2019 

instituție de cercetări științifice Centrului Național de 

Expertize Judiciare. 

114.  Îmbunătăţirea 

condiţiilor de 

activitate a 

experţilor 

judiciari din 

cadrul Centrului 

Naţional de 

Expertize 

Judiciare. 

 

1. 

Efectuarea 

unui studiu 

de 

fezabilitate 

în vederea 

construcţiei 

unui sediu 

nou 

Centrului 

Naţional de 

Expertize 

Judiciare 

conform 

cerinţelor 

europene cu 

înaintarea 

recomandări

lor şi 

întocmirii 

Planului 

construcţiei. 

CNEJ 

 

 

 

 

Trim. IV 

 

 

 

 

1.Studiul de 

fezabilitate  

efectuat. 

 

 

 

Planul de 

acțiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(Aprobat prin 

HG Nr.890 din 

20  iulie 2016) 

Realizată parțial 

 

La sfârşitul anului 2017 au fost repartizate surse 

financiare pentru reparaţia capitală a clădirii de pe str. M. 

Cibotari, 2. Astfel, au fost demarate procedurile 

corespunzătoare pentru îndeplinirea lucrărilor necesare 

cu participarea PNUD. Temporar, până la finisarea 

lucrărilor de reparaţie, laboratoarele şi serviciile CNEJ 

sunt amplasate la et. 1, 13 şi 14 a clădirii de pe b-dul 

Ştefan cel Mare şi Sfânt, 162. 

 

2. 

Asigurarea 

Centrului 

Naţional de 

Expertize 

Judiciare cu 

sediu 

conform 

CNEJ Trim. IV 1.Sediu 

asigurat. 

Planul de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(Aprobat prin 

HG Nr.890 din 

20  iulie 2016) 
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cerințelor 

europene. 

Hotărîrea 

Parlamentului 

Nr.259 din 

08.12.2016 cu 

privire la 

asigurarea 

continuității 

reformelor în 

sectorul 

justiției 

115.  Implementarea 

cadrului legal 

de consolidare a 

sistemului de 

expertiză 

judiciară prin 

concretizarea 

statutului 

expertului 

judiciar, 

asigurarea 

independenţei 

profesionale a 

acestora, 

dezvoltarea 

expertizelor 

judiciare de 

alternativă, 

crearea 

infrastructurii şi 

a bazei 

metodologice 

moderne la 

efectuarea 

1. 

Elaborarea 

Regulament

ului privind 

cazurile şi 

condiţiile 

efectuăriii 

stagiului 

profesional 

în 

străinătate. 

CNEJ 

DEAN 

Trim. IV 1.Regulament 

elaborat și 

aprobat. 

 Realizată 

 

Cadrul conex Legii nr. 68 din 14.04.2016 în domeniul 

vizat a fost aprobat și se  implementează. 
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expertizelor. 

116.  Elaborarea 

metodologiilor 

de efectuare a 

fiecărui tip de 

expertiză  

judiciară. 

1. 

Elaborarea 

proiectelor 

metodelor 

de cercetare 

la cele mai 

solicitate 

genuri. 

CNEJ 

 

 

Trim. IV 1.Nr.de 

metodologii 

elaborate în 

raport cu cele 

planificate. 

Hotărîrea 

Parlamentului 

Nr.259 din 

08.12.2016 cu 

privire la 

asigurarea 

continuității 

reformelor în 

sectorul 

justiției 

Realizată parțial 

 

Pe parcursul anului 2018 au fost elaborate și aprobate la 

Consiliul Metodico-Ştiinţific al CNEJ, cu participarea 

experţilor CNA, CML, DPF a MAI, BIEJ şi 

reprezentanţilor mediului academic  22 Metodici-tip de 

expertiză. 

Astfel, pînă în prezent sunt aprobate 34 metodici-tip de 

expertiză. 

117.  Revizuirea 

condiţiilor de 

remunerare a 

experţilor 

judiciari. 

1. 

Modificarea 

cadrului 

normativ 

privind 

salarizarea 

personalului 

din 

domeniul 

expertizei 

judiciare, 

constatărilor 

tehnico-

ştiinţifice şi 

medico-

legale, în 

vederea 

sporirii 

substanţiale 

a 

remunerării 

experţilor 

CNEJ 

 DEAN 

 

Trim. IV 1. Proiect 

elaborat și 

remis 

Guvernului.  

Planul de 

acțiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(Aprobat prin 

HG Nr.890 din 

20  iulie 2016) 

 

Perimată 

 

A fost adoptată Legea nr. 270/18 privind sistemul unitar 

de salarizare în sectorul bugetar.  
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judiciari. 

118.  Formarea 

Consiliului 

coordonator în 

domeniul 

expertizei 

judiciare. 

1. 

Elaborarea 

şi aprobarea 

Regulament

ului cu 

privire la 

activitatea 

Consiliului 

coordonator 

în domeniul 

expertizei 

judiciare și 

aprobarea 

acestuia prin 

Hotarâre de 

Guvern. 

CNEJ  

DEAN 

 

Trim. IV 1.Regulament 

aprobat; 

2.Consiliu 

coordonator 

format. 

 Perimată 

 

Potrivit art. 65 din Legea nr. 68/2016 cu privire la 

expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar și 

Hotărârea Guvernului nr. 1412/2016 cu privire la Centrul 

Național de Expertize Judiciare, instituția coordonatoare 

a practicii în domeniul expertizei judiciare este Centrul 

Național de Expertize Judiciare. Centrul este autoritate 

care implementează politica statului în domeniul 

efectuării expertizelor judiciare şi coordonează 

activitatea practică în domeniul expertizei judiciare. 

Astfel, conform Regulamentului Centrului Național de 

Expertize Judiciare, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 1412/2016, acesta  dispune de Consiliul metodico-

științific a cărei competență este oferirea consultărilor 

ştiinţifice şi recomandărilor metodologice, precum şi 

asistenţei necesare pentru activitatea eficientă în 

domeniul expertizelor judiciare. 

În contextul celor expuse, delegarea atribuțiilor de 

reglementare, supraveghere și coordonare a activității din 

domeniul expertizei judiciare de către Centrul Național 

de Expertize Judiciare către alte structuri ar presupune 

dublarea acestora, or menirea promovării politicii statului 

în domeniul expertizei judiciare constituie premisa 

acestuia. 

 

 

Obiectivul strategic VII: Contribuția la dezvoltarea mediului de afaceri 
 

119.  Instituirea unui 

mecanism de 

utilizare a 

denumirii 

oficiale sau 

1.Elaborarea 

proiectului 

Hotărîrii 

Guvernului 

privind 

DEAN 

 

Trim. IV 

 

 

 

1.Proiect 

elaborat și 

remis 

Guvernului. 

 

 Realizată parțial 

 

Proiectul Hotărîrii Guvernului privind modul şi condiţiile 

de acordare şi retragere a permisiunii de folosire a 

denumirii oficiale sau istorice a statului, ori a abrevierilor 
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istorice a 

statului 

Republica 

Moldova în 

denumirea 

agenților 

economici. 

modul și 

condițiile de 

acordare a 

permisului 

de utilizare a 

denumirii 

oficiale sau 

istorice a 

statului 

Republica 

Moldova în 

denumirea 

persoanelor 

juridice cu 

scop 

lucrativ. 

 

 

sau derivatelor denumirii oficiale sau istorice a statului în 

denumirea persoanei juridice cu scop lucrativ a fost 

expediat pentru efectuarea expertizei grupului de lucru al 

Comisiei de stat pentru reglementarea activității de 

întreprinzător prin scrisoarea nr. 03/14249 din 

08.12.2018 și Centrului Național Anticorupție pentru 

efectuarea expertizei anticorupție prin scrisoarea nr. 

03/14378 din 12.12.2018. 

 

120.  Asigurarea 

protecţiei 

dreptului de 

proprietate, a 

respectării 

obligaţiilor 

contractuale şi a 

prevenirii 

tentativelor de 

preluare 

abuzivă a 

afacerilor. 

 

 DEAN  

 

Trim. III 1. Proces 

demarat. 

Planul de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(aprobat prin 

HG nr. 890 din 

20 iulie 2016) 

Realizată 

 

Prin Legea nr. 133 din 15.11.2018 privind modificarea 

Codului civil și modificarea unor acte legislative au fost 

îmbunătățite un șir de prevederi referitoare la activitatea 

persoanelor juridice prin revizuirea activității 

administratorului persoanei juridice (art. 68/1 -68/19). 

Art. 601/1 -601/6 conțin o reglementare cuprinzătoare a 

acțiunii revocatorii (cunoscute și ca acțiunea pauliană). 

Asigurării protecției dreptului de proprietate îi sunt 

dedicate reglementările noi în materia uzucapiunii 

precum și a dobândirii de bună-credință (art. 336/1). 

121.  Asigurarea 

dreptului de 

contestare şi 

recurs a 

deciziilor 

vamale conform 

1. 

Elaborarea 

rapoartelor 

și  

Publicarea 

statisticilor 

AAIJ Trim. l 

 

1.Nr. de 

rapoarte 

statistice 

elaborate și 

publicate. 

 

Foaia de 

parcurs pentru 

ameliorarea co

mpetitivităţii 

Republicii 

Moldova 

Realizată 

 

Raportul statistic pentru 9 luni ale anului 2018 este 

publicat pe pagina web a Agenției de Administrare a 

Instanțelor Judecătorești și poate fi accesat la link-ul:  
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celor mai bune 

practice 

europene. 

 

privind 

soluţionarea 

cauzelor 

comerciale. 

 

(aprobat prin 

HG Nr.4 din 

14.01.2014)  

Matricea de 

politici pentru 

ameliorarea 

competivității 

R.M. 

- http://aaij.justice.md/sites/default/files/document/

attachments/comerciale.pdf  

 

 

Obiectivul strategic VIII: Asigurarea transparenței activității ministerului 
 

122.  Dezvoltarea 

mecanismului 

de monitorizare 

permanentă a 

respectării 

prevederilor 

normative în 

domeniul 

accesului la 

informație, 

transparenței în 

procesul 

decizional.    

1. 

Modificări 

ale cadrului 

normativ, 

inclusiv 

pentru 

stabilirea 

răspunderii 

disciplinare 

a 

conducătoril

or  

autorităților 

publice 

DEAN  

 

 Trim. IV 1. Mecanism 

instituit şi 

implementat; 

2. Modificări 

ale cadrului 

normativ, 

inclusiv pentru 

stabilirea 

răspunderii 

disciplinare a 

conducătorilor  

autorităților 

publice, 

aprobate şi 

transmise 

Parlamentului. 

Planul naţional 

de acţiuni 

pentru 

implementarea 

Acordului de 

Asociere 

Republica 

Moldova –

Uniunea 

Europeană în 

perioada 2017-

2019 (HG nr. 

1472  

din  30.12.2016) 

Nerealizată 

 

A fost inițiat procesul de elaborarea a modificărilor 

cadrului normativ fiind plasat pe site-ul web al 

Ministerului Justiției anunțul privind inițierea procesului 

de elaborare a unui proiect de act normativ relevant. 

 

http://www.justice.gov.md/lib.php?l=ro&idc=184  

123.  Asigurarea 

implementării 

cadrului 

normativ în 

domeniul 

accesului la 

informație, 

transparenței în 

 ARIJ 

Subdiviz

iunile și 

autorităţ

ile 

subordo

nate MJ 

Trim. III 

 

1.Publicarea 

datelor 

guvernamental

e deschise și 

cu privire la 

paginile-web 

ale autorităților 

publice. 

Planul de 

acțiuni pe anii 

2016-2018 

pentru 

implementarea 

Strategiei 

privind reforma 

administraţiei 

Realizată 

 

 

Informația de pe pagina web oficială a Ministerului 

Justiției www.justice.gov.md, se actualizează în 

permanență. 

 

http://aaij.justice.md/sites/default/files/document/attachments/comerciale.pdf
http://aaij.justice.md/sites/default/files/document/attachments/comerciale.pdf
http://www.justice.gov.md/lib.php?l=ro&idc=184
http://www.justice.gov.md/
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procesul 

decizional, 

publicării 

datelor 

guvernamentale 

deschise și cu 

privire la 

paginile-web 

ale autorităților 

publice. 

publice pentru 

anii 2016-2020 

(aprobat prin 

HG Nr.1351 din 

15.12.2016) 

PNAAA* 

(57/1040, 

58/1041) 

124.  Elaborarea 

raportului 

privind  

principalele 

probleme și 

necesități în 

domeniul 

accesului la 

informație, 

transparenței în 

procesul 

decizional, 

inclusiv 

propuneri de 

modificare a 

cadrului 

normativ. 

 DAMEP Trim. I 1.Raport 

realizat. 

Planul naţional 

de acţiuni 

pentru 

implementarea 

Acordului de 

Asociere 

Republica 

Moldova –

Uniunea 

Europeană în 

perioada 2017-

2019 (HG nr. 

1472  

din  

30.12.2016) 

Realizată parțial 

 

Urmare a recepționării scrisorii Parlamentului Republicii 

Moldova nr. 24 din 23.02.2017 privind modificarea 

actelor legislative referitoare la transparența în procesul 

decizional, în contextul propunerilor parvenite de la 

societatea civilă, ministerul a  demarat procedura de 

elaborare a modificărilor la Legea nr. 239 din  13 

noiembrie 2008 privind transparența. 

Din acest considerent, s-a considerat inoportună 

elaborarea raportului viozat în acțiune. 

125.  Asigurarea 

implementării 

cadrului 

normativ în 

domeniul 

accesului la 

informație, 

transparenței în 

 ARIJ 

Subdiviz

iunile și 

autorităţ

ile 

subordo

nate MJ 

 

Trim. I 1.Paginile web 

ale tuturor 

autorităților 

administrației 

publice 

actualizate; 

Seturile de 

date plasate pe 

Planul de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(aprobat prin 

HG nr. 890 din 

20 iulie 2016) 

Realizată 

1. Pe parcursul perioadei raportate au fost recepționate 

cererile de plasare a informației pe pagina web 

www.justice.gov.md și pe platforma 

www.particip.gov.md.  Astfel, au fost plasate: 

- proiecte de acte normative expediate pentru 

coordonare – 33 proiecte însoţite de note 

http://www.justice.gov.md/
http://www.particip.gov.md/
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procesul 

decizional. 

 

 portalul 

ate.gov.md  

actualizate. 

 informative; 

- proiecte de acte normative expediate Guvernului 

pentru examinare – 23 proiecte însoţite de note 

informative. 

Totodată, pe pagina web a ministerului au fost plasate – 

260 (rapoarte, comunicate, etc) de interes public  

 

2. Pe portalul www.date.gov.md a fost actualizată/plasată  

informația privind: 

- Lista registratorilor autorizați (la data de 

23.04.2018); 

- Raportul privind transparența în procesul decizional 

pentru anul 2017; 

- Raport privind gradul de implementare a Strategiei 

Sectoriale de cheltuieli pe sectorul justiției pentru 

anul 2017; 

- Competența teritorială a executorilor judecătorești; 

- Extras din Registrul de stat al interpreților și 

traducătorilor autorizați; 

- Extras din Registrul cabinetelor avocaților și 

birourilor asociate de avocați; 

- Informația din Registrul licențelor pentru exercitarea 

profesiei de avocat; 

- Lista avocaților care au dreptul de a exercita profesia 

de avocat pentru anul 2018. 

 

126.  Promovarea 

continuă a 

bunelor practici 

prin organizarea 

evenimentelor. 

Facilitarea 

procesului de 

consolidare a 

instituțiilor și a 

 SICMM 

Subdiviz

iunile și 

autorităţ

ile 

subordo

nate MJ 

Trim. IV 1.Rețele 

informale și 

formale create; 

2.ateliere de 

lucru 

reciproce, 

vizite, mese 

rotunde 

realizate. 

Planul naţional 

de acţiuni 

pentru 

implementarea 

Acordului de 

Asociere 

Republica 

Moldova –

Uniunea 

Realizată 

 

1. A fost întocmită lista organizațiilor societății civile, 

specializate în domeniul justiției cu adrese și contactele 

persoanelor responsabile de comunicare în cazul 

consultării unor proiecte de acte normative sau participării 

la consultații publice organizate de minister. De 

asemenea, a fost creată lista organizațiilor internaționale și 

a partenerilor externi de dezvoltare. 

http://www.date.gov.md/
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organizațiilor 

societății civile 

prin diverse 

mijloace, 

inclusiv prin 

sprijinirea unor 

acțiuni de 

promovare, prin 

crearea de rețele 

informale și 

formale, prin 

vizite și ateliere 

reciproce, 

îndeosebi în 

vederea 

îmbunătățirii 

cadrului juridic 

referitor la 

societatea 

civilă. 

Europeană în 

perioada 2017-

2019 (HG nr. 

1472  

din  30.12.2016) 

 

2. Pe parcursul anului ministerul a organizat câteva 

ateliere de lucru cu implicarea unui număr vast de 

reprezentanți ai instituțiilor de stat din domeniul justiției, 

reprezentanților organizațiilor societății civile de profil, 

uniunilor profesionale, parteneri externi. De asemenea, 

conducerea și reprezentanți ai ministerului au participat la 

mese rotunde organizate privind subiecte din domeniul 

justiției și drepturilor omului, elaborarea modificărilor 

Codului de procedură penală, prezentarea rapoartelor 

Oficiului Avocatului Poporului, întrunirile în cadrul 

proiectelor Consiliului Europei, atelierele organizate de 

fundația germană IRZ ș.a. 

127.  Organizarea 

evenimentelor 

de stimulare a 

participării 

societăţii civile 

la procesul 

decizional. 

Oferirea 

posibilității 

reprezentanților 

societății civile 

din cele două 

părți de a se 

familiariza cu 

procesele de 

 SICMM 

Subdiviz

iunile și 

autorităţ

ile 

subordo

nate MJ 

Trim. IV 

 

1.Număr de 

evenimente 

organizate. 

Planul naţional 

de acţiuni 

pentru 

implementarea 

Acordului de 

Asociere 

Republica 

Moldova –

Uniunea 

Europeană în 

perioada 2017-

2019 (HG nr. 

1472  

din  

30.12.2016) 

Realizată 

 

Pe parcursul anului au fost organizate 13 evenimente, 

subiectele abordate și informații detaliate au fost expuse 

în comunicatele publicate pe pagina oficială a 

ministerului. În scrisorile de invitație sunt incluse 

persoanele de contact și solicitările de a prezenta 

propuneri în scopul integrării acestora în proiectele 

elaborate. 

Cu titlu de exemplu menționăm: 

- 24 martie 2018 – masa rotundă cu participarea unui 

grup de peste 50 persoane, format din reprezentanți ai 

organelor de drept, societății civile și profesioniști 

din domeniul justiției în vederea identificării 

priorităților de dezvoltare în domeniul Justiției și 
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consultare și 

dialog între 

partenerii civili 

și sociali ai 

celeilalte părți, 

în special în 

vederea 

integrării 

suplimentare a 

societății civile 

în procesul 

public de 

elaborare a 

politicii din 

Republica 

Moldova. 

Administrației Publice, care constituie obiectul 

Strategiei Naţionale de Dezvoltare (SND) 2030; 

- Un eveniment organizat în scopul promovării 

instituției medierii a fost organizat în data de 10 

octombrie 2018. Ministerul Justiției în comun cu 

Centrul pentru Soluționarea Eficientă a Litigiilor 

(CEDR) din Marea Britanie a lansat o nouă etapă a 

proiectului în domeniul medierii comerciale – 

mecanismul de mediere pe lângă instanțele de 

judecată gestionat de Centrul de Mediere al Camerei 

de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.  

 

128.  Elaborarea 

cadrului 

normativ de 

reglementare a 

raporturilor 

dintre 

autorităţile 

publice şi 

societatea 

civilă, 

dezvoltarea la 

nivel naţional şi 

local a 

mecanismelor 

de promovare a 

participării 

organizaţiilor 

societăţii civile 

la procesul 

1. 

Elaborarea 

modificărilo

r cadrului 

normativ 

pentru 

instituirea 

structurii 

responsabile 

de 

cooperarea 

cu societatea 

civilă 

DEAN Trim. III 1.Mecanism 

funcțional. 

 

 

Planul de 

acțiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(HG nr. 890 

din 20 iulie 

2016); 

Strategia de 

dezvoltare a 

societății civile 

pentru 

perioada 

2018–2020 şi 

Planul de 

acțiuni pentru 

implementarea 

acesteia 

(Legea nr. 51 

Perimată 

 

A decăzut necesitatea elaborării unui asemenea proiect, 

deoarece Cancelaria de Stat a creat o direcție specializată 

cu competențe în acest sens. 
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decizional. din 23 martie 

2018) 

129.  Crearea bazei 

de date on-line 

privind  

procesul de 

elaborare a 

actelor 

normative (de la 

stadiul de 

proiect pînă la 

cel de act 

publicat).  

 ARIJ 

DEAN 

 

Trim. IV 1.Concept 

elaborat, 

transmis spre 

aprobare. 

Hotărîrea 

Parlamentului 

Nr.259 din 

08.12.2016 cu 

privire la 

asigurarea 

continuității 

reformelor în 

sectorul 

justiției 

Realizată parțial 

 

Proiectul Conceptului tehnic al SIA „e-Legislație” 

elaborat de ARIJ, a fost ajustat conform structurii 

conceptelor SIA similare, care deja se aplică, și urmează 

a fi promovat în semestrul I 2019. 

130.  Promovarea 

sistemului de e-

Legislaţie drept 

un nou 

mecanism de 

consultare 

publică, în 

scopul 

implicării mai 

active a 

cetăţenilor în 

procesul de 

elaborare a 

actelor 

normative. 

 ARIJ 

DEAN 

Trim. IV 1.Mod de 

interacţiune cu 

cetăţenii pe 

platforma      

e-Legislaţie 

implementat şi 

promovat. 

Planul de 

acțiuni pentru o 

guvernare 

deschisă pentru 

anii 2016-2018 

(aprobat prin 

HG Nr.1432 din 

29.12.16) 

 

PAG (54/837) 

Realizată parțial 

 

SIA E-legislație se află în proces de testare cu toate 

autoritățile publice ale administrației publice centrale. 

Totodată, a fost actualizată lista persoanelor implicate în 

procesul de elaborare a actelor normative iar Agenția  

Resurse Informaționale Juridice a creat conturile 

necesare pentru a avea acces la sistem și pentru a putea 

testa.  

 

Prin intermediul acestui sistem urmează ca autoritățile  

care elaborează proiecte de acte normative să le facă 

publice în diferite versiuni la diferite etape ale elaborării. 

Prin intermediul sistemului informațional se va publica: 

a) inițiativa legislativă; 

b) numele și datele de contact ale persoanei responsabile 

de elaborarea proiectului de act normativ sau, după caz, 

informația despre grupurile de lucru create și 

componența acestora; 

d) concepția viitorului proiect; 

e) proiectul de act normativ; 

f) materialele din dosarul de însoțire a proiectului; 
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g) informația referitoare la consultarea publică a 

proiectului etc. 

 

131.  Crearea şi 

actualizarea 

fişelor 

serviciilor 

publice în 

portalul 

www.servicii.g

ov.md. 

 

1. La 

solicitare 

vor fi 

actualizate 

fișile 

serviciilor 

publice pe 

platforma 

www.servici

i.gov.md. 

 

ARIJ 

Subdiviz

iunile și 

autorităţ

ile 

subordo

nate MJ 

 

Trim. IV 1.Informaţie cu 

privire la 

serviciile 

publice 

prestate de 

autorităţile 

publice 

centrale 

inclusă şi (în 

caz de 

necesitate) 

actualizată în 

fişele 

serviciilor 

publice. 

Planul de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(aprobat prin 

HG nr. 890 din 

20 iulie 2016) 

Realizată 

 

Pe parcursul anului 2018 nu a parvenit solicitări de 

actualizare a fișelor serviciilor publice pe portalul 

www.servicii.gov.md 

 

132.  Implementarea  

unui sistem 

eficient de 

gestiune a 

riscurilor și de 

control intern în 

cadrul 

ministerului. 

 

1. 

Identificarea

, reviziurea, 

evaluarea, și 

raportarea 

riscurilor 

instituțional

e, inclusiv a 

celor de 

corupție. 

 

SAI 

Subdiviz

iunile 

aparatul

ui 

central 

 

Trim. II 1.Riscurile 

instituționale, 

inclusiv a celor 

de corupție 

identificate, 

revizuite, 

evaluate, și 

raportate de 

subdiviziunile 

aparatului 

central; 

art. 10(2) din 

Legea Nr.229 

din 23.09.2010 

privind 

controlul 

financiar 

public intern  

 

 

 

Realizată parțial 
 

În vederea organizării și implementării unui sistem de 

management financiar și control,  prin Ordinul 

ministrului justiției nr.540 din 24.09.2018, a fost creat 

grupul de lucru.  

Prin Ordinul ministrului justiției nr. 572 din 24.10.2018 a 

fost aprobat Planul de acțiuni pentru implementarea 

sistemului de management financiar și control în cadrul 

Ministerului Justiției. 

 

133.  Revizuirea/desc 

rierea 

proceselor de 

bază din cadrul 

aparatului 

 SAI 

Subdiviz

iunile 

aparatul

ui 

Trim. II 1.Procese de 

bază 

descrise/actuali

zate de 

subdiviziunile 

Art.14 (3) lit. e 

din Legea 

Nr.229 din 

23.09.2010 

privind 

Realizată parțial 
 

În vederea implementării Planul de acțiuni pentru 

implementarea sistemului de management financiar și 

control în cadrul Ministerului Justiției, au fost 

http://www.servicii.gov.md/
http://www.servicii.gov.md/
http://www.servicii.gov.md/
http://www.servicii.gov.md/
http://www.servicii.gov.md/
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central MJ. central aparatului 

central. 

controlul 

financiar 

public intern 

identificate procesele de bază care urmează a fi descrise 

pe parcursul semestrului I 2019. 

 

134.  Lansarea şi 

prestarea 

serviciilor on-

line pentru 

cetăţenii 

Republicii 

Moldova 

stabiliţi peste 

hotare. 

 DA 

Subdiviz

iunele 

care 

presteaz

ă 

servicii 

on line 

Trim. III 1.Nr. de 

servicii 

prestate. 

Planul de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(aprobat prin 

HG nr. 890 din 

20 iulie 2016) 

Realizată 

În perioada 01.01.2018-31.12.2018 au fost înregistrate on-

line 14659 cereri privind aplicarea apostilei. Urmare a 

examinării acestora au fost aplicate 34632 apostile. 

 

135.  Organizarea 

campaniilor de 

informare 

privind accesul 

diasporei la 

serviciile 

online. 

 

 DA 

Subdiviz

iunele 

care 

presteaz

ă 

servicii 

on line 

Trim. III 1.Campanii de 

informare 

desfăşurate; 

2.Nr de 

beneficiari. 

Planul de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(aprobat prin 

HG nr. 890 din 

20 iulie 2016) 

Realizată 

La 7 noiembrie 2018 pe pagina web a ministerului a fost 

plasat un comunicat de presă cu informații relevante de 

rigoare. 

http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=

4135  

136.  Reglementarea 

tuturor 

serviciilor 

prestate contra 

cost  de către 

Ministerul 

Justiției, 

instituţiile 

subordonate ale 

acestuia  şi 

tarifelor la 

acestea. 

1. 

Elaborarea 

proiectului 

Hotărîrii 

Guvernului 

cu privire la 

modificarea 

și 

completarea 

Nomenclato

rului 

lucrărilor 

efectuate şi 

serviciilor 

DEAN 

DA 

Subdiviz

iunele 

care 

presteaz

ă 

servicii 

on line 

Trim. IV 1.Proiect 

elaborat și 

remis 

Guvernului. 

 Realizată 

 

A fost promovată și aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 

720 din 18.07.2018 cu privire la modificarea și abrogarea 

unor hotărîri ale Guvernului. 

http://www.legis.md/cautare/rezultate/108856  

http://www.justice.gov.md/
http://www.justice.gov.md/
http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4135
http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=4135
http://www.legis.md/cautare/rezultate/108856
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prestate, 

contra plată, 

de 

Ministerul 

Justiţiei şi 

instituţiile 

subordonate 

ale acestuia 

şi de 

instanţele 

judecătoreşti 

şi tarifelor la 

acestea, 

precum şi a 

regulamente

lor privind 

modul şi 

direcţiile de 

utilizare a 

mijloacelor 

speciale. 

137.  Dezvoltarea 

mecanismelor 

de stimulare a 

implicării OSC 

și a populației 

în asigurarea 

respectării 

legislației și 

identificării 

încălcărilor 

 

 

1. Ajustarea 

cadrului 

normativ 

pentru  

stimularea 

implicării 

OSC și a 

populației în 

asigurarea 

respectării 

legislației și 

identificării 

încălcărilor

 

DEAN 

 

Trim. IV 

 

 

1. Proiect 

elaborat și 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

2. Cadrul 

normativ este 

ajustat  și 

stimulează  

implicarea 

OSC și a 

populației în 

asigurarea 

respectării 

Strategia de 

dezvoltare a 

societății civile 

pentru perioada 

2018–2020 şi 

Planul de 

acțiuni pentru 

implementarea 

acesteia (Legea 

nr. 51 din 23 

martie 2018) 

Nerealizată 

 

În vederea ajustării cadrului normativ pentru stimularea 

implicării societății civile în asigurarea respectării 

legislației, structura responsabilă de cooperarea cu 

societatea civilă urma să studieze practicile internaționale 

relevante, cu formularea recomandărilor de rigoare (a se 

vedea acțiunea 2.3.2.1 din Planul de acțiuni pentru 

implementarea Strategiei). Pe parcursul anului 2018 

Ministerul Justiției nu a recepționat anumite recomandări 

în acest sens. Prin urmare, nu a fost demarată procedura 

de amendare a cadrului normativ. 
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legislației și 

identificării 

încălcărilor 

 

Obiectivul strategic IX: Dezvoltarea serviciilor de probațiune 
 

138.  Consolidarea 

sistemului de 

motivare 

financiară a 

personalului 

probațiunii 

 

 

 

 

 

1. 

Elaborarea 

proiectului 

de lege 

privind 

mărirea 

gradelor de 

salarizare 

pentru 

funcționarii 

publici din 

sistemul de 

probațiune, 

inclusiv şi 

achitarea 

sporului 

pentru 

desfășurarea 

activității în 

condiții de 

risc pentru 

sănătate şi 

viață. 

INP 

DEAN 

 

Trim. III 1. Proiect 

elaborat și 

remis 

Guvernului. 

Strategia de 

dezvoltare a 

sistemului de 

probațiune 

pentru 

perioada anilor 

2016-2020 

Realizată 

Prin Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar 

de salarizare în sectorul bugetar a fost instituit un nou 

sistem pentru toate categoriile de angajați. 

 

 

139.  Implementarea 

proiectului de 

monitorizare 

electronică a 

subiecţilor 

probaţiunii 

 INP Trim. III Număr de 

obligațiuni 

stabilite de 

către instanța 

de judecată 

Număr de 

Planul de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(aprobat prin 

Realizată 

La 27.10.2017 a fost avizat statul de personal a INP, prin 

care a fost creat “Serviciul de monitorizare electronică și 

tehnologii informaționale”.  

Pe parcursul perioadei 01.01.2018- 31 .12 .2018 au fost 
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beneficiari 

monitorizaţi 

(anual) 

HG nr. 890 din 

20 iulie 2016) 

monitorizate electronic 72  persoane (obligațiuni) în 

privința cărora s-a dispus aplicarea arestului la domiciliu 

sau măsura controlului judiciar. 

La 24.01.2018 a fost încheiat Acordul de colaborare între 

INP și Inspectoratul General de Poliție în vederea 

stabilirii procedurilor de monitorizare a persoanelor 

supuse măsurii arestului la domiciliu cu monitorizare 

electronică, (publicat pe site-ul INP:  

http://probatiune.gov.md/tc_userfiles/file/Acorduri-

parteneriate/Acord%20(INP-IGP).pdf . 

Totodată, Inspectoratul Naţional de Probaţiune a adresat 

demersuri în adresa Consiliului Superior al Magistraturii 

privind informarea judecătorilor despre disponibilitatea 

tehnică a organelor de probaţiune de a monitoriza 

electronic această categorie de persoane, informația 

privind numărul de echipamente disponibile fiind plasată 

pe pagina oficială a Inspectoratului 

(www.probatiune.gov.md).  

Concomitent, au fost organizate şedinţe comune 

regionale cu procurorii şi judecătorii, în cadrul cărora s-a 

discutat eficienţa aplicării măsurilor neprivative de 

libertate și monitorizării electronice ca alternativă la 

detenție. 

 

140.  Implementarea 

la nivel naţional 

a Programului 

de asistenţă 

psihosocială la 

etapa 

presentenţială 

 

 

 

 

 

 

INP  

Trim. III 

 

 

 

 

Program 

implementat  

Număr de 

instituţii 

implicate 

Număr de 

minori/adulţi 

asistaţi  

Număr de 

referate 

întocmite  

Planul de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(aprobat prin 

HG nr. 890 din 

20 iulie 2016) 

Realizată 

Acțiunea a fost realizată în contextul implementării SRSJ 

pentru anii 2011-2016. 

Astfel, Metodologia privind asistență psiho-socială la 

etapa presentințială a fost elaborată și aprobată prin 

Ordinul INP nr.163 din 16.12.2013, fiind plasată pe site-

ul INP: http://probatiune.gov.md/?go=page&p=160.   

Pe parcursul anului 2018 a fost acordată asistență 

psihologică și juridică în privința a 37  minori în cadrul 

programului de asistență psiho-socială la etapa 

http://probatiune.gov.md/tc_userfiles/file/Acorduri-parteneriate/Acord%20(INP-IGP).pdf
http://probatiune.gov.md/tc_userfiles/file/Acorduri-parteneriate/Acord%20(INP-IGP).pdf
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(anual) 

 

presentințială de către birourile de probațiune Bălți, 

Ungheni, Nisporeni, Taraclia, Fălești, Orhei, Șoldănești, 

Buiucani, Botanica, mun. Chișinău în care au fost 

implicate mai instituțiile de resort: AOFM, DASPF, 

CMF, BEBP, SAP, APL, ONG-uri, etc. Totodată, au fost 

solicitate 848  referate presentențiale, iar birourile de 

probațiune au întocmit 543  referate și 248  note 

informative. 

 

141.  Coordonarea 

activităţilor de 

derulare a 

programelor de 

corecţie a 

comportamentul

ui şi de adaptare 

socială 

 INP Trim. III Număr de 

obligaţiuni 

stabilite de 

instanţa de 

judecată 

Număr de 

beneficiari 

participanți în 

programe  

Număr de 

activități 

desfășurate  

(anual) 

Planul de 

acțiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(aprobat prin 

HG nr. 890 din 

20 iulie 2016) 

Realizată 

Pe parcursul anului 2018 în cadrul Inspectoratului 

Național de Probațiune 614 persoane au fost implicate în 

programe probaționale, în baza obligațiilor stabilite de 

instanța de judecată precum și prin motivarea acestora de 

a participa în programe în funcție de problemele 

depistate, precum: 

- Programul de reducere a abuzului de substanţe (PRAS) 

– implicați în program 78  de persoane adulte; 

- Programul de pregătire pentru liberare a persoanelor 

care execută o pedeapsă privativă de libertate - implicați 

în program 136 persoane; 

- Programul probaţional de diminuare a agresivităţii – 

implicați în program 48  persoane; 

- Programul de intervenţie pentru reducerea 

comportamentelor pre-delincvenţionale şi infracţionale 

ale copiilor şi adolescenţilor aflaţi la risc – implicați în 

program 23  minori; 

- Programul probațional „Motivaţia spre schimbare” – 

implicați 174  de subiecţi ai probaţiunii adulţi; 

- Programul probațional Drink and Drive - implicați 23 

persoane condamnate pentru conducerea mijlocului de 

transport în stare de ebrietate (proiect pilot). 

- Programul de asistență și consiliere a agresorilor 

familiali - a fost pilotat cu implicarea a 19 subiecți a i 
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probațiunii; 

- Programul de consiliere individuală pentru persoane 

care au săvîrșit infracțiuni “Unu la Unu” - implicate 11 

persoane; 

- Programul educativ “Cetățenie activă” - 9 persoane ca 

proiect pilot. 

- Programul de asistență psiho-socială la etapa 

presentințială - implicați 37 minori. 

Birourile de probațiune Drochia, Cantemir, Rîșcani, 

Buiucani, Centru Chișinău, Strășeni au stabilit 

parteneriate cu Organizațiile nonguvernamentale și în 

funcție de problemele depistate, au direcționat 56 

subiecți de probațiune care au fost implicați în programe 

psihologice la Centrul pentru agresorii familiali din r. 

Drochia și Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor 

(Neovita), Centrul de Sănătate Mintală din r. Cantemir și 

Serviciul asistență psiho-pedagogică Strășeni. 

 

142.  Monitorizarea şi 

evaluarea 

cazurilor 

privind recidiva 

de infracţiune a 

persoanelor 

aflate în 

evidenţa 

probaţiunii 

 INP Trim. III Număr de 

persoane care 

au recidivat  

Evaluarea 

recidivei de 

infracţiune 

Raport de 

evaluare 

întocmit  

(anual) 

Planul de 

acțiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(aprobat prin 

HG nr. 890 din 

20 iulie 2016) 

Realizată 

Pe parcursul anului 2018 a fost examinat nivelul 

recidivei de infracțiune și elaborate rapoartele de 

evaluare. Astfel, din numărul total de subiecți ai 

probațiunii (20 905  persoane) au recidivat (comis crime 

repetate) 310   persoane (ceea ce constituie 1,48  %). 

Recidiva a fost săvîrșită pe diferite infracțiuni, cele care 

prevalează fiind art. 264/1, 186, 187, 287, 217, 201/1, 

188, 171, 287 Cod penal. 

 

Cauzele care au determinat comiterea infracțiunilor 

repetat sunt: consumul de alcool, consumul de droguri, 

situația financiară, trăsături de personalitate, cercul de 

prieteni (agresivitate, violență), etc. 
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143.  Monitorizarea 

implementării 

modificărilor ce 

ţin de 

liberalizarea 

politicilor 

penale prin 

utilizarea 

sancţiunilor şi 

măsurilor 

preventive 

necustodiale 

pentru anumite 

categorii de 

persoane şi 

anumite 

infracţiuni. 

1. 

Contractarea 

unui expert 

în vederea 

monitorizări

i, publicarea 

raportului și 

a 

recomandări

lor. 

 

INP Trim.III 1.Expert 

contractat. 

Hotărîrea 

Parlamentului 

Nr.259 din 

08.12.2016 cu 

privire la 

asigurarea 

continuității 

reformelor în 

sectorul 

justiției 

Realizată 
 

Deși nu a fost contractat un expert în acest sens, 

Ministerul Justiției împreună cu structurile sale 

monitorizează continuu impactul prevederilor legale care 

au avut drept obiectiv umanizarea politicilor penale. 

 

Astfel, în urma implementării Legii nr. 163 din 

20.07.2017 

se atestă o scădere a numărului deținuților plasați în 

penitenciare, în special o scădere semnificativă se atestă 

în partea ce ține de (1) liberarea condiţionată de 

pedeapsă înainte de termen (art. 91 din Codul penal) și 

(2) înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o 

pedeapsă mai blândă (art.92 din Codul penal). Astfel, în 

partea ce ține de liberarea condiţionată de 

pedeapsă înainte de termen, comunicăm că dacă în anul 

2016 au fost liberate 404 persoane, atunci în anul 2018 

(până la 1 decembrie) au fost liberate 539 de persoane. 

În partea ce ține de înlocuirea părţii neexecutate din 

pedeapsă cu o pedeapsă mai blândă, este de menționat că 

în anul 2016 au fost liberate 37 de persoane, în timp ce 

în anul 2018 au fost liberate 242 persoane. 

 

Acţiunea a fost realizată cu suportul Proiectului 

Consiliului Europei, care a contractat 2 experți în acest 

sens, fiind întocmit la 16.08.2018 Raportul de evaluare a 

necesităților sistemului de justiție penală al Republicii 

Moldova prin prisma principiilor umanizării și justiției 

restaurative. 

 

 

144.  Extinderea 

aplicării 

monitorizării 

1. 

Elaborarea 

proiectului 

INP 

 DEAN 

 

Trim. II 1.Proiect 

elaborat; 

2.Centru creat. 

Strategia de 

dezvoltare a 

sistemului de 

Realizată 

 

Hotărîrea Guvernului nr. 654/2018 cu privire la 
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electronice. HG privind 

Crearea 

Centrul de 

monitorizare 

electronică. 

 

 probațiune 

pentru 

perioada anilor 

2016-2020 

modificarea şi completarea Regulamentului privind 

monitorizarea electronică a persoanelor 

http://lex.justice.md/md/376388/ 

145.  Asigurarea 

funcţionalităţii 

Centrului de 

Monitorizare 

Electronică. 

 

1. 

Procurarea 

echipamentu

lui necesar 

pentru 

funcționarea 

Centrului de 

Monitorizar

e 

Electronică. 

INP 

 

Trim. II 1.Echipamente 

procurate; 

2. Centrul de 

Monitorizare 

Electronică 

Funcţional. 

 

Planul naţional 

de acţiuni 

pentru 

implementarea 

Acordului de 

Asociere 

Republica 

Moldova –

Uniunea 

Europeană în 

perioada 2017-

2019 (HG nr. 

1472  

din  

30.12.2016) 

Realizată parțial 

 

La 27.04.2018 a fost efectuată procedura de achiziționare 

a tehnicii de calcul necesare pentru dotarea Centrului de 

monitorizare electronică. Caietul de sarcini şi 

documentația standard a fost elaborată. Procedura 

privind achiziționarea Platformei de monitorizare 

electronică nr. 18/01456 publicată a avut loc la data de 

18.04.2018. Din motivul necorespunderii ofertei, nu a 

avut loc achiziționarea platformei de ME.  

În luna mai a fost încheiat un contract de mică valoare 

pentru anul 2018 de achiziționare a serviciilor de acces la 

platforma de ME. 

Proiectul Hotărîrii de Guvern privind crearea Centrului 

de monitorizare electronică a fost aprobată prin HG nr. 

654 din 11.07.2018 și a fost publicat în Monitorul Oficial 

la 13.07.2018. 

Centrul de monitorizare electronică va fi creat după 

modificarea statului de personal a INP. 

În luna iulie 2018 a fost încheiat un contract de mică 

valoare cu compania chineză Megastek în vederea 

procurării pieselor de schimb pentru brățările electronice. 

Mostrele de echipament au fost testate și aprobate. 

Echipamentul de monitorizare electronică a fost furnizat 

către INP. 

Descrierea tehnică pentru caietul de sarcini pentru 

procurarea brățărilor este definitivat de către experții 

contractați de proiectul Consiliului Europei. 

 

http://lex.justice.md/md/376388/
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146.  Dezvoltarea 

unui mecanism 

de formare 

iniţială şi 

continuă a 

consilierilor de 

probaţiune. 

1. Formarea 

personalului 

în domeniul 

probaţiunii 

juvenile. 

INP 

 

Trim. IV  1.Nr.de cursuri 

desfăşurate; 

2.Nr.de 

persoane 

instruite. 

Strategia de 

dezvoltare a 

sistemului de 

probațiune 

pentru 

perioada anilor 

2016-2020 

Realizată 

 

Conform Legii  nr. 8 din 14.02.2008  cu privire la 

probațiune, art. 15/2  și fișelor de post în fiecare birou de 

probațiune activează  cîte un consilier de probațiune 

specializat în lucrul cu minorii. 

Pe parcursul anului 2018 consilierii de probațiune au 

participat la următoarele cursuri de instruire/ateliere: 

- 22 ianuarie - „Probaţiunea juvenilă - elaborarea 

referatului presentenţial”, cu participarea a 20 

consilieri de probațiune. 

- 5 – 7 martie - „Abordarea holistică în procesul 

elaborării referatului presentenţial”,  30 persoane 

instruite. 

- 22 martie - evenimentul „Lucrul cu copiii delicvenți 

şi predilecvenţi în Republica Moldova, prevenirea 

infracţionalităţii: dificultăţi, eşecuri, reuşite şi soluţii 

de perspectivă”, organizat de Fundaţia Terre des 

Hommes. 

- 23 aprilie - cursul de instruire iniţială a consilierilor 

de probaţiune cu tematica „Probaţiunea juvenilă” , în 

cadrul căruia au fost instruite 17 persoane. 

- 11 mai - atelierul de lucru cu tematica „Cooperarea 

intersectorială în profilaxia delicvenţei juvenile. 

Prevenirea şi combaterea acestui flagel”, au participat 

16 persoane. 

- 28 mai - atelier de lucru la penitenciarul nr. 10 

Goian, în comun cu Iniţiativa Pozitivă „în scopul 

preîntâmpinării şi diminuării abaterilor 

comportamentale şi a delicvenţei juvenile printre 

minori, au participat 4 consilieri de probaţiune. 

- 17 septembrie - cursul de instruire continuă a 

consilierilor de probațiune la tematica: “Probațiunea 

juvenilă: elaborarea referatului presentențial” unde au 

fost instruiți 18 consilieri de probațiune. 
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- 26-28 septembrie – şefii Birourilor de probaţiune 

Sîngerei, Cahul, Comrat şi Rezina au participat la 

ședințele de lucru privind protecţia şi asistenţa 

copiilor în contact cu sistemul de justiţie, organizate 

de Institutul de Reforme Penale. 

- 9 – 25 octombrie - consilierii de probaţiune din 

cadrul Birourilor de probaţiune Sîngerei, Cahul, 

Comrat şi Rezina au participat la ateliere de lucru 

privind mecanismul de ex-judiciarizare şi de 

cooperare intersectorială în lucrul cu copii sub vîrsta 

răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea. 

- 12 – 23 noiembrie - instruirea inițială a consilierilor 

de probațiune a fost  la tematica probațiunii juvenile, 

fiind instruiți 19 consilieri de probațiune. 

- 29 noiembrie - masa rotundă cu tematica „Importanţa 

programelor probaţionale în calitate de alternative la 

detenţie pentru copiii în conflict cu legea”, 2 

reprezentanţi ai Direcţiei probaţiune şi 4 consilieri de 

probaţiune. 

- 3 – 6 decembrie 2018 - un reprezentant al Direcţiei 

probaţiune şi şeful Biroului de probaţiune Ungheni 

au efectuat o vizită de studiu la Paris, Franţa, în 

domeniul justiţiei juvenile. 

 

147.  Diversificarea 

modului de 

executare a 

muncii în 

folosul 

comunităţii. 

1. Înfiinţarea 

atelierelor 

comunitare 

de executare 

a muncii în 

folosul 

comunităţii. 

INP 

 

Trim. IV  1.Ateliere 

create şi 

dotate;  

2.Nr.subiecțilo

r implicați în 

activități 

comunitare. 

Strategia de 

dezvoltare a 

sistemului de 

probațiune 

pentru 

perioada anilor 

2016-2020 

Realizată 

 

1. La 11.12.2017 au fost aprobate modificările la 

Regulamentul privind organizarea și funcționarea 

Centrelor de reabilitare socială a persoanelor liberate de 

pedeapsă penală și persoanelor liberate din locurile de 

detenție prin ordinul INP nr.251 în care a fost 

reglementată activitatea de funcționare a atelierelor 

comunitare de executare a muncii neremunerată în 

folosul comunității.  

Conform Regulamentului atelierele comunitare de 
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executare a muncii neremunerată în folosul comunității 

activează în cadrul  Centrelor de reabilitare socială a 

persoanelor liberate de pedeapsă penală și persoanelor 

liberate din locurile de detenție în sediul următoarelor 

birouri de probațiune: 

Biroul de probaţiune Căuşeni; 

Biroul de probaţiune Ceadîr-Lunga; 

Biroul de probațiune Floreşti. 

Atelierele au fost dotate cu mobilierul necesar pentru 

desfășurarea activităților, inclusiv 1 microbus pentru 

asigurarea deplasării condamnaților la muncile cu 

destinație socială. 

2. Pe parcursul anului au fost implicați în activități 

comunitare 3 173 subiecți ai probațiunii. 

 

148.   Realizarea unor 

studii pentru 

măsurarea 

impactului şi 

eficienţei 

activităţii de 

probaţiune. 

1. 

Realizarea 

unui studiu 

privind 

riscul de 

recidivă şi 

recidiva 

după 

probaţiune. 

INP 

 

Trim. IV  1.Studiu 

elaborat şi 

publicat pe 

pagina web a 

Inspectoratului 

Naţional de 

Probaţiune; 

2.Propuneri de 

îmbunătăţire 

formulate. 

Strategia de 

dezvoltare a 

sistemului de 

probațiune 

pentru 

perioada anilor 

2016-2020 

Realizată parțial 

 

Realizarea studiului reprezintă un proces de durată, fiind 

fragmentat în mai multe etape.  

Astfel, cu susținerea proiectului EUTAP-4 au fost inițiate 

acțiuni de elaborare a Studiului și a fost creat 

mecanismul de colectare și prelucrare a datelor. În acest 

sens, s-a întocmit o bază de date internă cu toate 

persoanele excluse din  evidența birourilor de probaţiune 

în anii 2013 și 2014. 

De asemenea, pentru obținerea numărului persoanelor 

care au recidivat în primii doi ani de la excluderea din 

evidența probațiunii s-a expediat un demers către 

Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești, 

privind completarea unui fișier care este procesat pînă în 

prezent. 

În vederea continuării elaborării studiului respectiv, a 

fost înaintat  un demers de acordare a asistenței de 

expertiză prin prisma experienței specialiștilor din 

străinătate către Proiectul Consiliului Europei 
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«Promovarea unui sistem de justiție penală bazat pe 

respectarea drepturilor omului în Republica Moldova». 

Asistența Proiectului urmează să fie oferită în primul 

semestru al anului 2019. 

 

149.  Identificarea și 

adoptarea unor 

noi măsuri și 

sancțiuni 

comunitare. 

1. 

Elaborarea 

unui proiect 

de lege 

privind 

modificarea 

și 

completarea 

legislației, 

care să 

transpună 

recomandări

le propuse în 

baza 

Studiului 

comparativ 

privind 

măsurile și 

sancțiunile 

comunitare 

în Uniunea 

Europeană. 

INP 

DEAN 

Trim. IV 1 Proiect 

elaborat și 

remis 

Guvernului. 

 

Strategia de 

dezvoltare a 

sistemului de 

probațiune 

pentru 

perioada anilor 

2016-2020 

Realizată 

 

A fost elaborat și promovat proiectul legii privind 

modificarea și completarea Codului penal, Codului de 

procedură penală și Codului contravențional cu referire 

la privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport 

a persoanelor în stare de ebrietate. Proiectul a fost 

adoptat de parlament prin Legea nr.138 din 19.07.2018 și 

publicat în Monitorul Oficial la 14 septembrie 2018 – în 

vigoare din 14 decembrie 2018. 
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150.  Măsurarea 

impactului și 

eficienței 

activității de 

probațiune. 

1. 

Realizarea 

unui studiu 

comparativ 

privind 

măsurile și 

sancțiunile 

comunitare 

în Uniunea 

Europeană . 

INP Trim. I 1.Studiu 

elaborat și 

publicat pe 

pagina web a 

INP; 

2.Propuneri de 

îmbunătățire 

formulate. 

Strategia de 

dezvoltare a 

sistemului de 

probațiune 

pentru 

perioada anilor 

2016-2020 

Realizată 
 

Studiul a fost elaborat de către expertul contractat de 

Proiectul EUTAP-4 în care a fost prezentate aspecte 

comparative privind măsurile şi sancţiunile comunitare 

în Uniunea Europeană. 

Studiul poate fi accesat la adresa: 

http://probatiune.gov.md/?go=page&p=195.  

151.  Realizarea 

politicii de stat 

în domeniul 

probațiunii 

   

 

 

1. 

Monitorizar

ea și 

evaluarea 

implementăr

ii Strategiei 

de 

dezvoltare a 

sistemului 

probațiunii 

pentru anii 

2016 - 2020 

INP 

 

Trim. IV 

 

1.Raport anual 

privind 

executarea 

pedepselor 

neprivative de 

libertate, cu 

indicarea: 

2. Nr. 

sentințelor de 

condamnare la 

pedepse 

neprivative de 

libertate, 

dezagregate pe 

categorii de 

evidentă 

3. Nr./rata 

condamnaților 

supuși 

probațiunii 

angajați în 

cîmpul 

muncii/abilitați 

Planul național 

de acțiuni în 

domeniul 

drepturilor 

omului pentru 

anii 2018-2022 

(Hotărîrea 

Parlamentului 

nr.89 din 24 

mai 2018 

Realizată 

Raportul anual privind executarea pedepselor neprivative 

de libertate a fost elaborat și plasat pe site-ul INP: 

http://probatiune.gov.md/?go=page&p=205.  

Raportul conține următoarele date: 

- Nr. sentințelor de condamnare la pedepse neprivative 

de libertate, dezagregate pe categorii de evidentă; 

- Nr./rata condamnaților supuși probațiunii angajați în 

cîmpul muncii/abilitați economic - constituie 164 

persoane sau 4,45 %; 

- Rata condamnaților care au beneficiat de programe 

probaționale - constituie 614 persoane sau 16,68 %; 

- Rata anuală a recidivei infracționale comise de 

condamnații supuși probațiunii constituie 310 

persoane sau 1,48 %. 

 

  

 

 

http://probatiune.gov.md/?go=page&p=195
http://probatiune.gov.md/?go=page&p=205
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economic 

4. Rata 

condamnaților 

care au 

beneficiat de 

programe 

probațional  

5. Rata anuală 

a recidivei 

infracționale 

comise de 

condamnații 

supuși 

probațiunii 

2. 

Dezvoltarea 

capacităților 

instituțional

e și 

profesionale 

ale 

personalului 

din sistemul 

de 

probațiune 

 

 

  

 

  

 

INP 

 

Trim. IV 1. Nr. 

birourilor de 

probațiune 

dotate cu bază 

tehnico-

materială 

2. Nr. sediilor 

procurate/ 

închiriate 

pentru 

activitățile de 

probațiune 

3. Nr. 

mijloacelor 

tehnice 

necesare 

monitorizării 

electronice 

achiziționate 

Realizată 

1. Pe parcursul anului au fost asigurate cu bază tehnico-

materială toate birourile de probațiune – 42, dislocate în 

unitățile administrativ teritoriale.  

La 27.04.2018 a avut loc procedura de Licitație publică 

nr 18/00398 și au fost achiziționate următoarele: 

monitoare - 20 buc.; șoricel/tastatură – 100/100 buc.; 

blocuri de sistem – 80 buc.; multifuncționale – 20 buc.; 

scanere – 50 buc.; notebook-uri – 3 buc. 

În luna septembrie 2018 au fost procurate 11 proiectoare 

și un ecran de proiecție. 

În luna decembrie 2018 au fost achiziționate 40 de 

computere portabile, 32 de video proiectoare, 37 ecrane 

de proiecție pentru derularea programelor probaționale. 

2. La 28 noiembrie 2018 a fost încheiat contractul 

privind achiziționarea sediului pentru Biroul de 

probațiune Edineț și a fost înregistrat la Trezoreria de 

Stat. Astfel, din 42 de Birouri de probațiune, 11 Birouri 

de probațiune sunt în gestiunea economică a INP, iar 

pentru funcționarea a 31 de Birouri de probațiune au fost 
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încheiate contracte de comodat/locațiune pentru perioada 

anului. 

3. În luna iulie 2018 a fost încheiat un contract de mică 

valoare cu compania chineză Megastek în vederea 

procurării pieselor de schimb pentru brățările electronice. 

Mostrele de echipament au fost testate și aprobate. 

Echipamentul de monitorizare electronică a fost furnizat 

către INP. Achiziționarea echipamentelor de 

monitorizare electronică vor avea loc în anul 2019, luînd 

în considerație că la echipamentul existent au fost 

procurate piese de schimb. 

152.  Realizarea unei 

evaluări 

intermediare  a 

Strategiei și, 

după caz, 

modificarea 

acesteia 

 

 

 INP 

 

Trim. IV 

  

1. Mecanism 

de evaluare 

creat/Proces de 

evaluarea 

inițiat 

2. Raport de 

evaluare 

intermediară 

elaborat   

3. Rata de 

implementare 

a indicatorilor 

cheie din 

strategie 

4. Plan anual 

de acțiuni 

ajustat, după 

caz 

 Realizată 

La 05.01.2018 a fost creat grupul de lucru prin ordinul 

nr.02 privind examinarea oportunității de 

modificare/completare, după caz, a Planului de acțiuni al 

Strategiei de dezvoltare a sistemului de probațiune pentru 

anii 2016-2020. 

La 20.02.2018 a avut loc ședința grupului de lucru cu 

prezentarea Raportului de evaluare, la care s-a decis că 

modificarea și completarea Strategiei de dezvoltare a 

sistemului de probațiune pentru anii 2016-2020 nu este 

necesară pînă la definitivarea și aprobarea noului 

document pentru continuarea reformelor în sectorul 

justiției, luînd în considerație că vor fi incluse unele 

acțiuni, cu caracter continuu, de dezvoltare a sistemului 

de probațiune. 

De asemenea, a fost întocmit Raportul de evaluare 

intermediară a Planului de acțiuni a Strategiei de 

dezvoltare a sistemului de probațiune pînă la finele 

anului 2018, care reflectă următorul grad de realizare al 

acțiunilor: 

- Acțiuni realizate - 71 (88,7 %); 
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- Acțiuni realizate parțial - 8 (10 %); 

- Acțiuni nerealizate - 1 (1,3 %). 

http://probatiune.gov.md/?go=page&p=195  

 

Obiectivul strategic X: Asigurarea îmbunătățirii condițiilor de detenție 
 

153.  

 

Îmbunătăţirea 

condiţiilor de 

detenţie, 

inclusiv prin 

reconstrucţia 

penitenciarelor 

existente, 

construcţia 

penitenciarelor 

noi şi 

demararea 

procesului de 

construcţie a 

caselor de arest. 

 

1. 

Continuarea 

construcţiei 

Casei de 

arest în mun. 

Bălţi. 

 

ANP Trim. IV Nivelul 

lucrărilor de 

construcție 

realizate în 

proporție de 

40% din etapa 

I (în funcție de 

finanțare). 

Planul de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(aprobat prin 

HG nr. 890 din 

20 iulie 2016) 

Realizată parțial 

 

Construcția Casei de arest din Bălți cu o capacitate de 650 

locuri (etapa I) – un obiectiv complex ce cuprinde 4 

blocuri de regim de detenţie cu spaţii aferente și turnul de 

legătură. În prezent sunt definitivate ca structură două 

blocuri de detenție și turnul de legătură, iar pentru alte 

două blocuri de detenție structura este în proces de 

construcție. 

Nivelul de realizare a obiectivului este de 31 % din prima 

etapă și 11,4 % din totalul obiectivului. 

 

2. 

Finalizarea 

lucrărilor de 

reconstrucţie 

a unui bloc 

de detenție a 

Penitenciaru

lui nr.3-

Leova. 

ANP Trim. IV 1.Lucrări de 

reconstrucție 

finalizate. 

Planul de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(HG nr. 890 

din 20 iulie 

2016) 

Realizată parțial 

 

Administrația Națională a Penitenciarelor este în amplu 

proces de realizare a obiectivelor precum reconstrucția 

unui sector la regim inițial pentru 110 locuri de detenție 

din incinta Penitenciarului nr.3-Leova, ceea ce presupune 

modernizarea și înlocuirea totală a rețelelor interne și 

externe de distribuție a agentului termic către blocurile 

locative, construcția unei cazangerii care o va înlocui pe 

cea existentă, apeduct nou și un turn de acumulare a apei 

potabile, crearea curților de plimbare cu un mini teren 

multifuncțional sportiv destinat sectorului reconstruit, 

lucrări de terasamente interioare destinate în vederea 

dezvoltării planului interior al instituției, cu darea în 

exploatare în tr. III-IV al anului 2019. 

De asemenea, în cadrul Penitenciarului nr.3-Leova au 

http://probatiune.gov.md/?go=page&p=195
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fost efectuare lucrări de reparații capitale a sectoarelor 3 

și 5, prin divizarea spațiilor mari de detenție în spații 

celulare, fiind create și blocuri tehnico – sanitare în 

interiorul încăperilor și alte spații ce țin de buna 

funcționare a sectoarelor de detenție. 

Lucrările sunt efectuate în proporție de 92,8 %. 

 

3. 

Continuarea 

lucrărilor de 

reconstrucţie 

a 

Penitenciaru

lui nr.10- 

Goian 

ANP Trim. IV 1.Nivelul 

lucrărilor 

efectuate în 

privința 

proiectului de 

reconstrucție a 

Penitenciarului 

nr.10-Goian 

realizate în 

proporție de 

87%. 

Planul de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(aprobat prin 

HG nr. 890 din 

20 iulie 2016) 

Realizată 

 

Reconstrucţia Penitenciarului nr.10-Goian constă în: 

reconstrucția a trei blocuri (Blocul A – bloc de detenție, 

Blocul B – bloc pentru instruirea deținuților minori, 

Blocul C – Blocul medical), construcția unui teren sportiv 

multifuncțional, cazangerie, înlocuirea tuturor rețelelor 

exterioare inginerești (apă, canalizare, electrificare, 

reabilitarea substației de transformare a energiei electrice), 

construcția stațiilor de purificare a apelor reziduale și 

celor provenite din precipitații.  

Gradul de executare executare a lucrărilor este de  93,7 

%. 

4. 

Elaborarea 

documentați

ei de proiect 

pentru 

construcţia 

unui nou 

penitenciar 

în mun. 

Chișinău. 

ANP  

Unitatea 

de 

impleme

ntare a 

Proiectu

lui 

Trim. III 1.Documentați

e de proiect 

elaborată. 

Planul de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(aprobat prin 

HG nr. 890 din 

20 iulie 2016) 

Realizată parțial 

 

Fazele de realizare a proiectului de construcție a noului 

penitenciar din Chișinău sunt următoarele: 

- Contractarea companiei de asistență tehnică și inițierea 

activităților de asistență a Unității de implementare a 

proiectului; 

- Contractarea companiei de proiectare și elaborarea 

documentației de proiect; 

- Elaborarea documentației de proiect; 

- Contractarea serviciilor de verificare și expertizare a 

documentației de proiect pentru construcții; 

- Contractarea companiei de construcție; 

- Contractarea companiei de supraveghere în 

construcție; 
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- Efectuarea lucrărilor de construcție; 

- Supravegherea realizării lucrărilor companiei de 

construcție; 

- Finalizarea lucrărilor de construcție și darea în 

exploatare; 

- Realizarea activităților de exploatare și întreținere a 

penitenciarului în baza Planului de operare și 

întreținere a instituției penitenciare. 

Activitatea de proiectare este realizată în proporție de: 

- 100 % pentru etapa RIBA 3; 

- 99,89 % pentru etapa RIBA 4  

 

5. Inițierea 

procedurii 

de 

organizare a 

licitației 

publice 

internațional

e pentru 

contractarea 

Companiei 

de 

construcție a 

penitenciaru

lui din mun. 

Chișinău. 

 

ANP  

Unitatea 

de 

impleme

ntare a 

Proiectu

lui 

Trim. IV 1.Anunțul 

publicat în 

Monitorul 

Oficial al 

Uniunii 

Europene. 

Planul de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(aprobat prin 

HG nr. 890 din 

20 iulie 2016) 

Realizată parțial 

 

Unitatea de Implementare a Proiectului de construcție a 

penitenciarului din Chișinău a demarat procedura de  

elaborare a documentelor necesare pentru organizarea 

licitațiilor internaționale privind contractarea Companiei 

de construcție. 

154.  Respectarea 

drepturilor 

fundamentale 

ale omului; 

eliminarea 

tuturor formelor 

de rele 

1. 

Eliminarea 

tuturor 

formelor de 

rele 

tratamente. 

ANP Trim. III 1.Infrastructur

ă reabilitată, 

construită; 

unități de 

transport și 

echipament 

necesar 

Strategia 

națională de 

ordine și 

securitate 

publică pentru 

anii 2017-2020 

(aprobată prin 

Realizată parțial 

 

În scopul documentării eficiente a proceselor de 

asigurare a ordinii şi siguranţei interioare, prevenirii şi 

curmării încălcărilor de regim sau a infracţiunilor în 

instituțiile penitenciare, ANP a achiziționat echipament 

de tip camera video portabilă „Transcend Body Camera”, 
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tratamente. achiziționat; 

condiții create. 

  

HG Nr.354 din 

31.05.2017) 

 

model DriveProTM Body 10 - 113 unități. 

Ulterior, conform ordinului ANP nr.50 din 28.05.2018, 

s-a dispus transmiterea acestui echipament  în gestiunea 

instituțiilor penitenciare din subordine, fiind întocmită 

circulara nr.2/1-316 din 06.06.2018 privind modalitatea 

aplicării echipamentului, evidenţa acestuia şi gestionarea 

informaţiei stocate. 

 

155.  Instruirea 

personalului 

sistemului 

penitenciar în 

domeniul 

prevenirii și 

combaterii 

corupției. 

 

 ANP Trim. IV 1.Nr. de 

cursuri 

organizate; 

2.Nr. de 

persoane 

instruite. 

Planul naţional 

de acţiuni 

pentru 

implementarea 

Acordului de 

Asociere 

Republica 

Moldova –

Uniunea 

Europeană în 

perioada 2017-

2019 (HG nr. 

1472  

din  30.12.2016) 

Realizată 

 

În anul 2018, angajații instituțiilor penitenciare au fost 

instruiți în următoarele domenii speciale: 

 - Avertizorii de integritate şi declararea influenţelor 

necorespunzătoare exercitate din exterior (în special a 

relaţiilor neregulamentare); 

- Prevenirea comportamentului corupţional a personalului 

sistemului penitenciar; 

În perioada anului 2018 de către formatorii Centrului 

Național Anticorupție au fost desfășurate 54 de ore de 

instruire, în cadrul cursului de pregătire inițială pentru 

ofițeri (72 persoane), în cadrul cursului de pregătire 

inițială pentru agenți (125 persoane) și în cadrul cursurilor 

de perfecţionare 290 persoane. 

 

156.  Elaborarea 

actelor 

legislative și 

normative în 

scopul punerii 

în aplicare a 

Legii cu privire 

la sistemul 

administrației 

penitenciare 

 

1. 

Elaborarea 

proiectului 

de Lege 

pentru 

modificarea 

şi 

completarea 

unor acte 

legislative 

 

ANP;  

DEAN 

Trim. I  1.Proiect de 

lege elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului. 

Legea cu 

privire la 

sistemul 

administrației 

penitenciare 

Realizată 

În scopul ajustării cadrului legislativ conex Legii cu 

privire la sistemul administrației penitenciare, a fost 

adoptată Legea nr. 245 din 15.11.2018 pentru 

modificarea și completarea unor acte legislative. 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc

&lang=1&id=378395  

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=378395
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=378395
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 2. 

Elaborarea 

proiectului 

Hotărârii 

Guvernului 

cu privire la 

modificările 

şi 

completările 

ce se 

operează în 

unele 

hotărâri ale 

Guvernului 

ANP;  

DEAN 

Trim. I  1. Proiect de 

Hotărâre de 

Guvern 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului. 

Legea cu 

privire la 

sistemul 

administrației 

penitenciare 

Realizată 
 

În temeiul art. 98 din Legea cu privire la sistemul 

administrației penitenciare, a fost aprobată Hotărîrea 

Guvernului nr. 869 din 05.09.2018.  

 

http://www.legis.md/cautare/rezultate/109044  

 

Adițional au fost elaborate și aprobate următoarele acte 

normative secundare pentru punerea în aplicare a Legii 

cu privire la sistemul administrației penitenciare: 

- HG 437 din 15.05.2018; 

- HG nr. 878 din 05.09.2018; 

- Ordinul MJ nr. 396 din 16.05.2018; 

- Ordinul MJ nr. 284 din 15.11.2018; 

- Ordin MJ nr. 499 din 07.08.2018; 

- Ordin MJ nr. 502 din 13.08.2018; 

- Ordin MJ nr. 492 din 30.07.2018; 

- Ordin MJ nr. 491 din 30.07.2018; 

- Ordin MJ nr. 593 din 28.11 2018; 

- Ordin MJ nr. 329 din 14.05.2018; 

- Ordinul ANP nr. 21 din 16.05.2018; 

- Ordin MJ nr. 396 din 16.05.2018. 

 

3. Elaborarea 

proiectului de 

modificare a 

ordinului 

interdeparta

mental MJ, 

PG, MAI, 

SV, CCCEC 

nr. 

198/84/11/16

6/10/2-30/44 

ANP;  

DEAN 

Trim. II  1. Proiect 

elaborat și 

remis 

Guvernului. 

 Realizată parțial 

 

La 24.04.2018 în adresa MAI, PG, SV și CNA a fost 

expediată scrisoarea nr. 2-4894 prin care s-a solicitat 

desemnarea specialiștilor în domeniu, pentru crearea 

grupului de lucru, constituit în scopul actualizării 

ordinului interdepartamental nr. 198/84/11/166/10/2-

30/44 din 04.05.2007 cu privire la evidența unică a 

persoanelor care au săvîrșit infracțiuni, a rezultatelor 

examinării cauzelor penale, modul de completare și 

prezentare a actelor de evidență primară. 

http://www.legis.md/cautare/rezultate/109044
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din 04 mai 

2007 cu 

privire la 

evidența 

unică a 

persoanelor 

care au 

săvîrșit 

infracțiuni, a 

rezultatelor 

examinării 

cauzelor 

penale, 

modul de 

completare și 

prezentare a 

actelor de 

evidență 

primară 

Serviciul tehnologii informaționale (STI) al Ministerului 

Afacerilor Interne, la 28.05.2018, a informat că va iniția 

procedura modificării actelor care reglementează 

evidența informației în cadrul Registrului informației 

criminalistice și criminologice, inclusiv și a ordinului sus 

menționat după adoptarea Legii cu privire la Sistemul 

informațional integral automatizat de evidență a 

infracțiunilor și a persoanelor care le-au săvîrșit. 

 

 

157.  Respectarea 

drepturilor 

persoanelor 

aflate în locuri 

de detenţie, 

prevenirea şi 

combaterea 

torturii, 

îmbunătăţirea 

sistemului de 

reabilitare a 

acestora. 

Asigurarea 

reorganizării 

serviciilor 

medicale din 

 ANP Trim. III 1. 

Echipamente 

moderne de 

supraveghere, 

pază şi 

escortare 

achiziționate;  

2. Nr. de 

unităţi de 

personal în 

domeniul 

supravegherii, 

pazei şi 

escortării 

alocate în 

raport cu 

Planul de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(aprobat prin 

HG nr. 890 din 

20 iulie 2016) 

Realizată parțial 

 

1. Au fost achiziționate echipamente de protecție în grup, 

individuale și muniții pentru DDS Pantera și 

subdiviziunile ANP în limitele bugetare alocate. Totodată, 

în scopul documentării eficiente a proceselor de asigurare 

a ordinii şi siguranţei interioare, prevenirii şi curmării 

încălcărilor de regim sau a infracţiunilor în instituțiile 

penitenciare, ANP a achiziționat echipament de tip camera 

video portabilă „Transcend Body Camera”, model 

DriveProTM Body 10 - 113 unități. 

Ulterior, conform ordinului ANP nr.50 din 28.05.2018, s-

a dispus transmiterea acestui echipament  în gestiunea 

instituțiilor penitenciare din subordine, fiind întocmită 

circulara nr.2/1-316 din 06.06.2018 privind modalitatea 

aplicării echipamentului, evidenţa acestuia şi gestionarea 
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penitenciare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

necesităţile 

reale; 

3. Servicii 

medicale 

reorganizate. 

informaţiei stocate. 

2. După reorganizarea sistemului administrației 

penitenciare, pentru crearea echipelor de escortare au fost 

alocate 125 de unități de personal. Prin urmare, au fost 

create echipe de escortare în următoarele instituții 

penitenciare: nr.1-Taraclia - 4 unități de personal; nr.2-

Lipcani - 5 unități de personal; nr.3-Leova - 5 unități de 

personal; nr.4-Cricova - 6 unități de personal; nr.6-Soroca 

- 5 unități de personal; nr.7-Rusca - 5 unități de personal; 

nr.9-Pruncul - 5 unități de personal; nr.11-Bălți -12 unități 

de personal; nr.13-Chișinău - 36 unități de personal; 

nr.15-Cricova - 5 unități de personal; nr.16-Pruncul - 12 

unități de personal; nr.17-Rezina - 5 unități de personal; 

nr.18-Brănești - 8 unități de personal, DDS - 74 unități de 

personal. 

 

1. Crearea 

Direcției de 

asistență 

medicală 

penitenciară  

în 

subordinea 

ANP 

ANP Trim.IV 1.Hotărîrea 

Guvernului cu 

privire la 

crearea 

Direcției de 

asistență 

medicală 

penitenciară 

aprobată 

Hotărîrea 

Comisiei 

drepturilor 

Omului și 

relațiilor 

interetnice a 

Parlamentului 

Republicii 

Moldova 

nr.243 din 11 

decembrie 

2017 

Realizată parțial 

 

În contextual executării acțiunii au fost organizate și 

desfășurate mai multe întruniri, cu participarea experților 

naționali și internaționali. Propunerile agreate au fost 

înaintate Guvernului pentru aprobare. 

 

2. 

Identificarea 

și aplicarea 

unui 

mecanism 

de verificare 

ANP Trim.IV 1.Mecanism 

elaborat. 

Hotărîrea 

Comisiei 

drepturilor 

Omului și 

relațiilor 

interetnice a 

Realizată parțial 

 

Cu suportul metodologic al Consiliului Europei Coe este 

în proces de elaborare Regulamentul de organizare a 

asistenței medicale deținuților, care va reglementa 

organizarea asistentei medicale psihiatrice în sistemul 
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a 

persoanelor 

aflate în 

detenție 

privind 

starea de 

sănătate 

mintală, 

asigurarea 

deținuților 

cu servicii 

de asistență 

psihiatrică 

necesară. 

Parlamentului 

Republicii 

Moldova 

nr.243 din 11 

decembrie 

2017 

penitenciar. 

Regulamentul urmează a fi aprobat în semestrul I 2019. 

3. 

Elaborarea 

proiectelor 

de 

modificare a 

cadrului 

normativ  

privind 

încadrarea 

deţinuţilor în 

categoria 

persoanelor 

asigurate 

medical 

alături de 

celelalte 

categorii de 

persoane 

aflate la 

întreţinerea 

statului 

ANP Trim. II  1.Proiect 

expediat 

Guvernului 

pentru 

aprobare. 

Hotărîrea 

Comisiei 

drepturilor 

Omului și 

relațiilor 

interetnice a 

Parlamentului 

Republicii 

Moldova 

nr.243 din 11 

decembrie 

2017 

Realizată parțială 

 

A fost aprobat Ordinul MJ nr.424 din 31.05.18 ”cu 

privire la crearea grupului de lucru interministerial 

pentru identificarea mecanismelor de asigurare a calității 

și accesibilității serviciilor medicale pentru persoanele 

aflate în custodia statului”. În acest sens, la 12.06.2018 a 

fost organizată o ședință comună cu Ministerul Sănătății, 

Muncii și Protecției Sociale în cadrul căreia a fost 

examinat subiectul privind încadrarea deținuților în 

categoria persoanelor asigurate medical. Astfel, au fost 

stabilite aspectele necesare a fi clarificate pentru inițierea 

procesului de elaborare a proiectului Hotărîrii 

Guvernului privind încadrarea deţinuţilor în categoria 

persoanelor asigurate medical alături de celelalte 

categorii de persoane aflate la întreţinerea statului. 
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158.  Implementarea 

unui mecanism 

eficient de 

examinare 

imparţială, 

obiectivă şi 

permanentă a 

înregistrărilor 

de pe camerele 

video de 

supraveghere 

instalate în 

penitenciare, 

precum şi a 

celor din 

perimetrul 

acestor 

instituţii, pentru 

a exclude orice 

cazuri de 

tortură, 

tratamente 

crude, inumane 

sau degradante, 

ori alte abuzuri 

din partea 

colaboratorilor 

sistemului 

penitenciar 

1.Elaborarea 

Regulament

ului cu 

privire la 

procedura de 

instalare a 

camerelor 

video, 

stocarea 

informației 

și accesul la 

informația 

stocată 

ANP Trim. III  1.Document 

aprobat 

Hotărîrea 

Comisiei 

drepturilor 

Omului și 

relațiilor 

interetnice a 

Parlamentului 

Republicii 

Moldova 

nr.243 din 11 

decembrie 

2017 

Realizată 

 

Regulamentul privind exploatarea sistemului de 

monitorizare video în cadrul ANP a fost aprobat prin 

Ordinul ANP nr. 327 din 20.12.2018. Respectiv, 

instituțiile penitenciare sunt în proces de ajustare a 

Regulamentelor instituționale la cerințele 

Regulamentului - cadru menționat și vor notifica Centrul 

Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal. 

159.  Actualizarea 

normelor 

existente în 

vederea 

îmbunătăţirii 

raţiei alimentare 

1. 

Efectuarea 

unui studiu 

privind 

normele de 

alimentare a 

ANP Trim. III  1.Recomandări 

privind 

modificarea 

normelor 

actuale, 

formulate. 

Hotărîrea 

Comisiei 

drepturilor 

Omului și 

relațiilor 

interetnice a 

Realizată 

 

Normele de alimentare a deținuților sunt actuale și nu ar 

necesita o eventuală modificare. În scopul respectării 

regulilor nutriționale,  au fost achiziționate utilaje 

moderne de preparare a hranei, ceea ce va permite 
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conform 

regulilor 

nutriţionale 

(cantitativ, 

proteic, caloric 

şi gustativ) 

persoanelor 

deținute 

conform 

normelor 

nutriționiste 

Parlamentului 

Republicii 

Moldova 

nr.243 din 11 

decembrie 

2017 

diversificarea meniurilor, cât și valorificarea hranei din 

punct de vedere cantitativ, caloric și gustativ. 

2. 

Elaborarea 

proiectului 

de 

modificare 

și 

completare a 

Hotărîrii 

Guvernului 

nr.609 din 

29.05.2006 

 

ANP Trim. IV  1.Proiect 

expediat 

Guvernului 

pentru 

aprobare. 

Hotărîrea 

Comisiei 

drepturilor 

Omului și 

relațiilor 

interetnice a 

Parlamentului 

Republicii 

Moldova 

nr.243 din 11 

decembrie 

2017 

160.  Asigurarea 

sistemului 

penitenciar cu 

personal 

suficient și 

competent 

1. 

Elaborarea 

proiectului 

Hotărîrii 

Guvernului 

cu privire la 

standardizar

ea 

necesarului 

de personal 

pe domenii 

de activitate 

ale sistemul 

penitenciar 

ANP Trim. II  1.Proiect 

expediat 

Guvernului 

pentru 

aprobare. 

Hotărîrea 

Comisiei 

drepturilor 

Omului și 

relațiilor 

interetnice a 

Parlamentului 

Republicii 

Moldova 

nr.243 din 11 

decembrie 

2017 

Realizată parțial 
 

Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea 

standardelor de funcții pe domenii de activitate pentru 

instituțiile penitenciare și subdiviziunile subordonate 

Administrației Naționale a Penitenciarelor a fost elaborat 

și urmează a fi expediat spre avizare. 

2. Instruirea 

personalului 

sistemului 

ANP  Trim.IV 1.Nr. de 

cursuri 

organizate; 

Hotărîrea 

Comisiei 

drepturilor 

Realizată 

 

Pe parcursul anului 2018 de către ANP au fost organizate 
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penitenciar 

în domeniul 

neadmiterii 

torturii, 

tratamentulu

i inuman și 

degradant 

2.Nr. de 

persoane 

instruite. 

Omului și 

relațiilor 

interetnice a 

Parlamentului 

Republicii 

Moldova 

nr.243 din 11 

decembrie 

2017 

7 cursuri de instruire în domeniul neadmiterii torturii, 

tratamentului inuman și degradant cu participarea a 110 

funcționari. 

161.  Sporirea 

capacităţilor de 

ocupare în 

muncă a 

deţinuţilor şi 

instituirea 

posibilităţii 

utilizării 

veniturilor 

penitenciarelor 

pentru 

îmbunătăţirea 

condiţiilor de 

detenţie. 

 

 

1. Crearea 

de ateliere 

de producție  

sau /și 

atragerea 

agenților 

economici 

pentru a 

dezvolta 

afaceri în 

cadrul 

penitenciarel

or 

ANP Trim. II  1.Nr. de 

ateliere de 

producție 

identificate; 

2.Nr. 

deținuților 

implicați în 

activități de 

producție. 

Hotărîrea 

Comisiei 

drepturilor 

Omului și 

relațiilor 

interetnice a 

Parlamentului 

Republicii 

Moldova 

nr.243 din 11 

decembrie 

2017 

Realizată 

 

1. În cadrul sistemului ANP activează 6 întreprinderi de 

stat. 

2.  

- La 18.06.2018 992 deținuți au fost implicați în 

activități de producere. 

- La 18.12.2018 605 deținuți (de la sectorul deservire 

gospodărească) și 182 deținuți (în bază de contracte) 

au fost implicați în activități de producere. 

2. 

Identificarea 

principalelor 

lacune din 

legislația 

națională ce 

ține de 

utilizarea 

veniturilor 

obținute în 

cadrul 

subdiviziuni

lor 

ANP Trim. II  1.Evaluare 

desfășurată, 

lacune 

identificate.  

 

Hotărîrea 

Comisiei 

drepturilor 

Omului și 

relațiilor 

interetnice a 

Parlamentului 

Republicii 

Moldova 

nr.243 din 11 

decembrie 

2017 

Realizată 

 

În perioada 29.01 - 06.02.2018, cu finanțarea proiectului 

CoE EUTAP 4, s-a desfășurat o misiune în domeniul 

dezvoltării conceptului privind industria penitenciară în 

toate subdiviziunile ANP din Republica Moldova cu 

implicarea expertului internațional Pedro das Neves. 

Expertul a avut o serie de întâlniri cu direcțiile de profil 

pentru a discuta lacunele din legislația actuală. La finele 

evaluării desfășurate, expertul a prezentat o serie de 

recomandări pentru dezvoltarea industriei penitenciare. 
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penitenciare. 

162.  Revizuirea 

formelor de 

stimulare a 

personalului 

instituțiilor 

penitenciare, în 

vederea evitării 

fluctuației 

masive de 

cadre, inclusiv 

prin creșterea 

salarizării 

personalului din 

sistemul 

penitenciar şi 

prin facilitarea 

obținerii unei 

locuințe în 

condiţii 

avantajoase, 

pentru a spori 

atractivitatea 

ocupării 

funcţiilor din 

penitenciare cu 

angajaţi 

competitivi. 

1. 

Elaborarea 

propunerilor 

de 

modificare 

legislației 

privind 

salarizarea 

personalului 

penitenciar, 

prin 

instituirea 

unui spor de 

performanță 

care va fi 

calculat în 

raport cu 

salariul 

mediu pe 

economie  

 

ANP Trim.IV 1.Proiect de 

modificare a 

Legii  nr.  355 

din 23.12.2005 

cu privire la  

sistemul de 

salarizare în 

sistemul 

bugetar, 

elaborat și 

remis 

Guvernului  

Hotărîrea 

Comisiei 

drepturilor 

Omului și 

relațiilor 

interetnice a 

Parlamentului 

Republicii 

Moldova 

nr.243 din 11 

decembrie 

2017 

Realizată 

Prin Legea nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar 

de salarizare în sectorul bugetar a fost instituit un nou 

sistem pentru toate categoriile de angajați. 

 

163.  Publicarea 

seturilor de date 

deschise privind 

bugetele din 

sistemul 

penitenciar pe 

portalul 

 

 

 

ANP Trim.IV 1.Seturi de 

date privind 

bugetele 

sistemului 

penitenciar 

plasate în 

format 

Planul de 

acţiuni al 

Guvernului 

pentru anii 

2016-2018 

(aprobat prin 

HG nr. 890 din 

Realizată 

 

Informația privind alocațiile bugetare destinate 

sistemului penitenciar se publică anual pe portal portalul 

date.gov.md. 

Totodată, semestrial, este publicat „Raportul de bilanț al 

activității sistemului penitenciar”, unde la 
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date.gov.md. prelucrabil 

automat pe 

date.gov.md.  

20 iulie 2016) compartimentul 3, „Activitatea financiară” este 

prezentată informația privind mijloacele financiare 

preconizate, destinate întreținerii sistemului 

administrației penitenciare, precum și repartizarea 

alocațiilor după destinație (suma alocată și realizată pe 

compartimente). 

 

164.  Elaborarea 

proiectului 

Hotărîrii 

Guvernului priv

ind modificarea 

unor Hotărîri de 

Guvern pentru 

determinarea 

majorării 

numărului 

deținuților 

încadrați la 

munci 

remunerate în 

cadrul 

detașamentelor 

de deservire 

gospodărească.  

  

  

  

  

    

DEAN 

DAAN 

ANP  

 

  

Trim. II 

  

  

  

  

1.Proiect 

elaborat și 

expediat 

Guvernului 

pentru 

aprobare. 

 Sistată 

 

Proiectul a fost expediat spre avizare  instituțiilor  vizate 

prin scrisoarea nr. 03/9557 din 10.08.2018. Drept urmare 

a nerecepționării avizului din partea Ministerului 

Finanțelor  (solicitat în mod repetat), proiectul nu poate 

fi promovat. 

165.  Asigurarea 

respectării  

garanțiilor 

fundamentale 

din domeniul 

drepturilor 

omului 

 

   

1. Evaluarea 

codurilor de 

etică și 

deontologie 

a 

personalului 

din 

instituțiile 

care asigură 

ANP 

 

Trim. IV 

 

 

1. Coduri de 

etică și 

deontologie 

evaluate și 

modificate, 

după caz 

2. Obligații 

incluse în 

codurile de 

Planul național 

de acțiuni în 

domeniul 

drepturilor 

omului pentru 

anii 2018-2022 

(Hotărîrea 

Parlamentului 

nr.89 din 24 mai 

Realizată parțial 
 

1 , 2. În temeiul art. 31 alin. (1) din Legea nr. 300 din 21 

decembrie 2017 cu privire la sistemul administrației 

penitenciar, a fost elaborat proiectul Codului deontologic 

al funcționarului public cu statut special din sistemul 

administrației penitenciare. 

Acesta urmează a fi definitivat și aprobat prin Ordinul 

ministrului justiției în semestrul I 2019. 
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 detenția 

persoanelor 

și, după caz, 

includerea în 

textul 

acestora a 

obligațiilor 

de 

respectare a 

garanțiilor 

fundamental

e din 

domeniul 

drepturilor 

omului 

etică și 

deontologice 

3. Numărul 

plângerilor de 

la persoanele 

în detenție 

privind 

nerespectarea 

garanțiilor 

legale 

fundamentale 

4. Nr. 

încălcărilor și 

sancțiunile 

aplicate pentru 

încălcarea 

codurilor de 

etică 

2018   

3. ANP asigură evidența numărului total de petiții și a 

problemelor/ solicitărilor invocate în acestea. De regulă 

într-o petiție sunt abordate, în medie, 3-4 subiecte. În 

perioada 01.01-18.12.2018, au fost înregistrate 3372 

petiții. Nerespectarea garanțiilor legale fundamentale a 

persoanelor în detenție a constituit obiectul petițiilor în 

1436 cazuri. 
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166.  Consolidarea 

capacităţilor 

personalului 

instituțiilor de 

detenție și al 

instituţiilor 

psiho-

neurologice în 

domeniul 

standardelor 

stabilite în 

Protocolul de la 

Istanbul, 

inclusiv în 

domeniul 

prevenirii 

violenței între 

deținuți 

 

 

 ANP 

 

Trim .IV 

 

 

1. Numărul de 

persoane 

instruite  

2. Rata 

personalului cu 

capacități 

îmbunătățite  

3. Numărul  de 

petiții 

examinate 

privind 

încălcarea 

standardelor în 

instituțiile  

psihoneurologi

ce şi locurile 

de detenţie 

4. Rata 

cazurilor 

soluţionate 

5. Numărul 

cazurilor de 

violență între 

deținuți 

soluționate 

Planul național 

de acțiuni în 

domeniul 

drepturilor 

omului pentru 

anii 2018-2022 

(Hotărîrea 

Parlamentului 

nr.89 din 24 mai 

2018) 

Realizată 

 

1. Conform Programului de pregătire profesională în 

cadrul sistemului penitenciar al Ministerului Justiţiei 

pentru anul 2018, aprobat prin ordinul ANP nr.18 din 17 

ianuarie 2018, în toate instituțiile subordonate 

Administrației Naționale a Penitenciarelor au fost 

desfășurate ședințe de instruire profesională cu 

funcționarii publici cu statut special, care constituie 

aproxomativ 2000 de funcționari. 

2. La finele fiecărui an calendaristic de către instituțiile 

subordonate ANP se desfășoară evaluarea cunoștințelor 

angajaților, inclusiv cu aplicarea chestionarului de 

evaluare a necesităților de instruire pentru anul 2019, 

rezultate ce vor fi sistematizate la finele tr. IV al anului 

curent, în cadrul dării de seamă. 

3. În perioada 01.01 - 18.12.2018, numărul petițiilor 

privind încălcarea standelor stabilite în prtocolul de la 

Istanbul, a fost abordat de 1720. 

4. Nu se duce o evidență separată pentru soluționarea 

plângerilor cu un anumit subiect. 

5. Numărul cazurilor de violență între deținuți soluționate 

este - 106. 

167.  Fortificarea 

capacității  

sistemului de 

protecție a 

persoanelor care 

denunță actele 

de tortură 

 

Revizuirea 

cadrului 

normativ 

relevant 

DEAN 

 

Trim. IV 

 

 

1.Proiect 

elaborat și 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

2.Cadru  

normativ 

elaborat și 

adoptat 

Planul național 

de acțiuni în 

domeniul 

drepturilor 

omului pentru 

anii 2018-2022 

(Hotărîrea 

Parlamentului 

nr.89 din 24 mai 

2018 

Nerealizată 

 

Prin scrisoare nr. 03/10591 din 20 septembrie 2018, 

Ministerul Justiției a solicitat suportul și implicarea 

instituțiilor interesate în realizarea obiectivului propus 

prin prezentarea propunerilor relevante. În același sens, la 

19 septembrie 2018 pe site-ul Ministerului a fost plasat 

anunțul de inițiere a elaborării acestui proiect de lege. 

Urmare a analizei propunerilor recepționate de la 

instituțiile interesate a fost constatat faptul că acestea nu 
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aduc plus  valoare prevederilor actuale existente. 

Propunerile prezentate nu conțin prevederi clare și 

judicioase ce ar spori  eficacitatea mecanismului de 

protecție a persoanelor care denunță actele de tortură. 

Oficiul ONU pentru drepturile omului, Institutul de 

reforme penale au propus inițierea elaborării unui studiu 

privind situația de fapt a sistemului de protecție a 

persoanelor care denunță actele de tortură. 

Mai mult din răspunsurile recepționate, unele instituții nu 

au putut aprecia concret propunerile necesare realizării 

acestei acțiuni. 

 

168.  Monitorizarea și 

evaluarea 

implementării 

Strategiei de 

dezvoltare a 

serviciului 

penitenciar din 

Republica 

Moldova  

pentru anii 

2016-2020 

 

 

  

 

ANP 

DAG 

 

Trim. IV 

 

1. Rată a 

plîngerilor 

depuse de 

deţinuţi 

privind 

condiţiile de 

detenţie 

2. Rata 

plîngerilor 

soluționate 

privind 

condițiile de 

detenție 

3. Nr. 

condamnărilor 

Republicii 

Moldova la 

CtEDO pentru 

condiţii de 

detenţie 

contrare  

prevederilor 

art. 3 din 

Planul național 

de acțiuni în 

domeniul 

drepturilor 

omului pentru 

anii 2018-2022 

(Hotărîrea 

Parlamentului 

nr.89 din 24 mai 

2018) 

Realizată 

 

1. Numărul petițiilor depuse de deţinuţi privind condiţiile 

de detenţie – 405. 

3. Nr. condamnărilor Republicii Moldova la CtEDO 

pentru condiţii de detenţie contrare  prevederilor art. 3 din 

Convenţia europeană a drepturilor omului – 0.  

4. Rata cazurilor de violenţă dintre deţinuţi – 115 cazuri. 

5. În anul curent au fost desfășurate lucrări de construcție/ 

reconstrucție în 3 instituții penitenciare (P.3-Leova, P.10-

Goian, P.11-Bălți). Actualmente, în cadrul sistemului 

administrației penitenciare sunt în desfășurare lucrări de 

replanificare și reparații a spațiilor de detenție cu 

capacitate mare în încăperi mai mici în Penitenciarul nr.3-

Leova (sect.3 și 5) și un sector finalizat în incinta 

penitenciarelor  nr.5-Cahul și nr.7-Rusca. 

6. Au fost create echipe de escortare în următoarele 

instituții penitenciare:nr.1-Taraclia, 4 unități de personal; 

nr.2-Lipcani, 5 unități de personal; nr.3-Leova, 5 unități 

de personal; nr.4-Cricova, 6 unități de personal; nr.6-

Soroca, 5 unități de personal; nr.7-Rusca, 5 unități de 

personal; nr.9-Pruncul, 5 unități de personal; nr.11-Bălți, 

12 unități de personal; nr.13-Chișinău, 36 unități de 
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Convenţia 

europeană a 

drepturilor 

omului  

4. Rata 

cazurilor de 

violenţă dintre 

deţinuţi 

5. Nr.  de 

instituţii 

penitenciare 

construite/ 

reconstruite 

6. Nr.  

structurilor de 

escortare a 

deținuților 

create la nivel 

de penitenciar 

7.  Rata 

instituțiilor/ 

serviciilor 

medicale 

dotate/renovate 

și acreditate 

8. Rata de 

implementare 

a Strategiei de 

dezvoltare a 

serviciului 

penitenciar 

 

personal; nr.15-Cricova, 5 unități de personal; nr.16-

Pruncul, 12 unități de personal; nr.17-Rezina, 5 unități de 

personal; nr.18-Brănești, 8 unități de personal, DDS- 74 

unități de personal. 

7. A fost inițiata procedura de recepționare a avizelor 

sanitare de funcționare a secțiilor medicale din cadrul 

sistemului penitenciar. Astfel, în toate cele 17 secții 

medicale, medicii epidemiologi au efectuat vizite și au 

eliberat procese verbale cu prescripții pentru ajustarea 

cerințelor sanitare. După efectuarea procedurilor de 

reparație, dotare, ajustarea cerințelor sanitare, au fost 

recepționate 5 avize sanitare (P1-Taraclia, P7-Rusca, P8-

Bender, P11-Balti, P12-Bender). 

Pe parcursul anului a fost procurat utilaj medical în 

valoare totale de 2,35 mln. Lei: autoclav; sterilizatoare – 

6; incubator; aspirator chirurgical; colposcop; 

bronhoscop; gastroscop. 

 

8. Din numărul total de acțiuni planificate: 

- Realizate – 41; 

- Nerealizate – 40; 

- Parțial realizate - 54.  

 

 

169.  Consolidarea 

capacităților 

instituționale la 

 ANP 

 

Trim. IV 

 

1. Numărul de 

psihologi/ 

asistenți sociali 

Planul național 

de acțiuni în 

domeniul 

Realizată 

 

1. La 16 mai 2018, odată cu intrarea în vigoare Legii 
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nivelul 

instituțiilor 

penitenciare și 

dezvoltarea 

profesională a 

personalului din 

sistemul 

penitenciar 

 

 

în instituțiile 

penitenciare în 

creștere, 

raportat la 

numărul de 

deținuți 

2. Programe de 

instruire pentru 

personalul din 

serviciul 

penitenciar 

axate pe 

dezvoltarea 

competențelor 

și drepturile 

omului 

3. Rata 

personalului 

din sistemul 

penitenciar 

instruit 

drepturilor 

omului pentru 

anii 2018-2022 

(Hotărîrea 

Parlamentului 

nr.89 din 24 mai 

2018) 

nr.300 din 21.12.2017 cu privire la sistemul administrației 

penitenciare au fost operate modificări în schemele de 

încadrare a instituțiilor penitenciare, fiind create 24 de 

unități de asistenți sociali și 36 unități de specialiști 

psihologi. Posturile respective au fost create ținîndu-se 

cont de plafonul de detenție al penitenciarelor. 

2. Potrivit Programului pregătirii profesionale în cadrul 

sistemului penitenciar pentru anul 2018, aprobat prin 

ordinul DIP nr.18 din 17 ianuarie 2018, în toate instituțiile 

subordonate ANP au fost desfășurate ședințe de instruire 

profesională generale și de specialitate cu funcționarii 

publici cu statut special din categoriile respective. 

3. Rata personalului din sistemul penitenciar instruit 

constiute 90% 

 

170.  Planificarea/alo

carea anuală a 

mijloacelor 

financiare 

necesare pentru   

implementarea  

proiectelor de 

construcție / 

reconstrucție a 

penitenciarelor: 

(Centrul 

penitenciar 

Chișinău, Casa 

de arest Bălți, 

 ANP 

DMI 

Anual  

 

 

1. Suma 

mijloacelor 

financiare 

alocate pentru 

implementarea 

proiectelor de 

construcție/rec

onstrucție a 

penitenciarelor  

2. Planuri 

individuale de 

construcție/rec

onstrucție 

pentru fiecare 

Planul național 

de acțiuni în 

domeniul 

drepturilor 

omului pentru 

anii 2018-2022 

(Hotărîrea 

Parlamentului 

nr.89 din 24 mai 

2018) 

Realizată parțial 
 

Pe parcursul ultimilor ani a demarat un amplu proces de 

construcție/reconstrucție a mai multor penitenciare din 

țară. Astfel, comparativ cu anul 2017, în bugetul de stat 

pe anul 2018 și în bugetul de stat pe anul 2019 s-a 

prevăzut o majorare considerabilă a cheltuielilor pentru 

investiții capitale în domeniul sistemului penitenciar: în 

anul 2018 cu 46.889,7 mii lei sau de circa 4 ori mai mult 

și în anul 2019 cu 193.359,3 mii lei sau de 13,3 ori mai 

mult. În perioada anilor 2018-2021 pentru acest sector se 

estimează alocarea a 1.232.646,4 mii lei. Această 

majorare este condiționată de demararea lucrărilor de 

construcție a noului Penitenciar din mun. Chișinău și 
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Penitenciarul 

nr.2-Lipcani, 

Penitenciarul 

nr.3-Leova, 

Penitenciarul 

nr.5-Cahul,  

Penitenciarul 

nr.6-Soroca,  

Penitenciarul 

nr.15-Cricova, 

Penitenciarul 

nr.17-Rezina, 

Penitenciarul 

nr.18-Brănești) 

 

penitenciar 

3. Gradul de 

absorbție a 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

4. Numărul 

instituțiilor 

penitenciare 

construite/reno

vate 

continuarea construcției Casei de arest din municipiul 

Bălți. Repartizarea alocațiilor pe obiective de investiții 

capitale, s-a bazat pe principiul concentrării resurselor 

financiare la un număr limitat de proiecte în vederea 

reducerii perioadei de implementare și evitării majorării 

costurilor obiectivelor.  

 

Lucrări de reparație au fost efectuate la Penitenciarul 

nr.5-Cahul, precum și Penitenciarul nr.13 - Chișinău (au 

fost reparate 32 de celule). La fel, lucrări de renovare se 

desfășoară și în Penitenciarul nr.3-Leova  iar pentru 

reconstrucția Penitenciarului nr.17 - Rezina a fost 

elaborată documentația de proiect. 

 

171.  Aprobarea 

normelor 

minime de 

echipare a 

spațiilor de 

detenție 

necesare pentru 

deținerea în 

condiții 

corespunzătoare 

a  persoanelor 

cu dizabilități 

private de 

libertate 

 

1. Evaluarea 

posibilităților  

de 

transpunere a 

normelor 

existente în 

domeniu și  

aplicabilitate

a acestora  în 

cadrul 

administrație

i penitenciare 

ținînd cont 

de 

infrastructura

, logistica 

nepermisive 

de a 

interveni cu 

modificări 

ANP 

 

 

Trim. IV 

 

 

1. Evaluare 

efectuată 

2.Recomandări 

formulate 

3. Proiecte de 

acte normative 

elaborate și 

aprobate 

4.Numărul 

/rata 

deținuților cu 

dizabilități 

care 

beneficiază de 

spațiile special 

amenajate 

Planul național 

de acțiuni în 

domeniul 

drepturilor 

omului pentru 

anii 2018-2022 

(Hotărîrea 

Parlamentului 

nr.89 din 24 mai 

2018) 

Nerealizată 

 

Normele/standardele în domeniul construcțiilor privind 

accesibilizarea clădirilor pentru persoanele cu dizabilități, 

în mare parte, nu pot fi aplicate în cadrul administrației 

penitenciare din cauza infrastructurii logistice nepermisive 

de a interveni cu modificări de structură și replanificare. 

Conform situației la zi este necesară construcția 

sectoarelor noi, efectuând în paralel demolări ale 

edificiilor existente care nu corespund exigențelor de 

construcție și reconstrucție în vigoare. Toate acestea 

necesită costuri mai ridicate precum și extind termenul de 

realizare. 
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172.  Revizuirea 

mecanismului 

actual de 

interacțiune 

între serviciile 

de escortare din 

cadrul Poliției și 

Administrația 

Națională a 

Penitenciarelor 

a Ministerului 

Justiției, în 

vederea 

optimizării 

cheltuielilor și 

eforturilor de 

escortare, prin 

aprobarea unui 

ordin 

interdepartamen

tal care să 

descrie clar 

situațiile și 

modalitatea de 

interacțiune 

 ANP 

 

Trim. III 1.Act 

departamental 

elaborat, 

consultat și 

implementat 

Planul de 

acțiuni privind 

reducerea 

relelor 

tratamente, 

abuzului și 

discriminării 

față de 

persoanele 

aflate în 

custodia Poliției 

pentru anii 

2017-2020 

(aprobat prin 

Hotărîrea 

Guvernului nr. 

748 din 20 

septembrie 

2017) 

Nerealizată 

 

 

 

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

173.  Elaborarea și 

diseminarea 

unui pachet 

standard de 

materiale 

informaționale 

pentru diferite 

 INP 

 

Trim. IV 

 

 

1.Pachete 

informaționale 

elaborate și 

diseminate 

2.Nr. de 

pachete 

informaționale 

Strategia 

naţională de 

prevenire și 

combatere a 

violenţei faţă de 

femei și 

violenţei în 

Realizată 

 

În trimestrul IV al anului au fost elaborate și tipărite 4000 

de pliante cu tematica “Spune Nu Violenței” în vederea 

informării victimelor violenței faţă de femei și al violenței 

în familie despre drepturile lor, serviciile de protecție și 

asistență. 
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grupuri de 

victime și 

diferite 

categorii de 

specialiști: 

- privind 

informarea 

victimelor 

violenței faţă de 

femei și al 

violenței în 

familie despre 

drepturile lor; 

- privind 

procedurile și 

serviciile de 

protecție și 

asistenţă  

elaborate și 

diseminate 

 

familie 2018-

2023, Planul de 

acţiuni pentru 

anii 2018-2020 

privind 

implementarea 

acesteia  

(aprobate prin 

H.G. nr. 281 din 

3 aprilie 2018) 

 

174.  Includerea 

anuală a 

tematicii de 

prevenire și 

combatere a 

violenţei faţă de 

femei și 

violenţei în 

familie în 

planurile 

sectoriale de 

dezvoltare 

profesională ale 

autorităţilor cu 

competenţe în 

domeniu 

 INP 

 

Trim. IV  

 

1.Plan sectorial 

aprobat anual 

Strategia 

naţională de 

prevenire și 

combatere a 

violenţei faţă de 

femei și 

violenţei în 

familie 2018-

2023, Planul de 

acţiuni pentru 

anii 2018-2020 

privind 

implementarea 

acesteia  

(aprobate prin 

H.G. nr. 281 din 

3 aprilie 2018) 

Realizată 

 

Conform Planului calendaristic modular de formare 

continuă a personalului instanţelor judecătoreşti, 

consilierilor de probaţiune, avocaţilor care acordă 

asistenţă judiciară garantată de stat şi consultanţilor 

procurorilor, elaborat în comun cu INJ, pentru anul 2018, 

au avut loc seminare de instruire continuă cu tematica: 

„Modalități de lucru cu agresorii familiali și tehnici de 

prevenire a violenței față de femei și copii” 

Totodată, a fost elaborat şi aprobat Planul de instruire 

iniţială a consilierilor de probaţiune pentru anul 2018, prin 

ordinul nr. 83 din 27 martie 2018, conform căruia în 

perioada 17 – 27 aprilie și 12 – 23 noiembrie a avut loc 

cursul de instruire iniţială a consilierilor de probațiune în 

care au fost incluse tematici de prevenire a violenței în 

familie și de lucru cu agresorii familiali. 
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175.  Elaborarea 

mecanismului 

de referire și 

coordonare a 

cazului în 

privinţa 

persoanelor 

condamnate 

pentru acte de 

violenţă în 

familie și 

liberate de 

pedeapsă 

 INP Trim. IV 

 

 

1.Mecanism de 

coordonare și 

referire 

elaborat 

Strategia 

naţională de 

prevenire și 

combatere a 

violenţei faţă de 

femei și 

violenţei în 

familie 2018-

2023, Planul de 

acţiuni pentru 

anii 2018-2020 

privind 

implementarea 

acesteia  

(aprobate prin 

H.G. nr. 281 din 

3 aprilie 2018) 

Realizată 

 

Pe parcursul anului au fost implementate următoarele 

programe probaționale pentru agresorii familiali: 

- Programul probaţional de diminuare a agresivităţii – 

implicați în program - 48 persoane; 

- Programul probațional „Motivaţia spre schimbare” – 

implicați 174 subiecţi ai probaţiunii; 

- Programul de asistență și consiliere a agresorilor 

familiali - a fost pilotat cu implicarea a 19 subiecți ai 

probațiunii. În prezent în program sunt incluși 18 subiecți 

ai probațiunii cu obligația ”să participe la programe 

probaționale”, liberați de pedeapsă penală cu care se 

derulează programul. 

- Programul de consiliere individuală pentru persoane 

care au săvîrșit infracțiuni “Unu la Unu” - implicate 11 

persoane. 

De asemenea, Birourile de probațiune au stabilit 

parteneriate cu Centrul pentru agresorii familiali din r. 

Drochia și AO “CNFACEM” în vederea referirii 

subiecților de probațiune care au fost condamnați pentru 

acte de violență în familie și derulării activităților de 

reabilitare în comun. 

 

176.  Analiza anuală 

a practicii de 

aplicare şi 

punere în 

executare a 

măsurilor de 

protecţie a 

victimelor 

violenţei în 

familie  

 AAIJ 

 

Trim. IV 

 

 

1.Nr. de 

victime  sub 

protecție 

  

Strategia 

naţională de 

prevenire și 

combatere a 

violenței faţă de 

femei și 

violenței în 

familie 2018-

2023, Planul de 

acțiuni pentru 

anii 2018-2020 

Realizată parțial 

 

A fost elaborat modelul  de raport pentru  raportarea 

statistică. 

În decursul trimestrului I  a anului 2019, urmează a fi 

colectată,generalizată informația ce va reflecta situaţia 

pentru anul 2018 și care urmează a fi publicată pe pagina 

web a MJ cît și a AAIJ . 
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privind 

implementarea 

acesteia  

(aprobate prin 

H.G. nr. 281 din 

3 aprilie 2018) 

177.  Analiza şi 

evaluarea 

anuală 

independentă a 

practicii de 

atragere la 

răspundere 

penală pentru 

violență în 

familie și 

violență sexuală 

 AAIJ 

 

Trim. IV  

 

1.Nr. cazuri în 

instanță art.173 

hartuire 

sexuala  

2.Nr. cazuri în 

instanță art.172 

acțiuni 

violente cu 

caracter 

sexual. 

3.Raport anual 

elaborat 

Strategia 

naţională de 

prevenire și 

combatere a 

violenţei faţă de 

femei și 

violenței în 

familie 2018-

2023, Planul de 

acțiuni pentru 

anii 2018-2020 

privind 

implementarea 

acesteia  

(aprobate prin 

H.G. nr. 281 din 

3 aprilie 2018) 

Realizată parțial 

 

În primele 9 luni ale anului 2018:  

1. Numărul de cazuri în instanță pe art.173  constituie 6 

dosare. 

2. Numărul de cazuri în instanță pe art.172 constituie 43 

dosare. 

3. Raportul anual va fi publicat pe paginile web a AAIJ și 

MJ pe parcursul trim I – 2019. 

178.  Perfecționarea 

mecanismului 

de remitere spre 

executare a 

ordonanțelor de 

protecție a 

victimelor 

violenței în 

familie  

 

 DEAN 

 

 

 

Trim. IV 

 

1.Proiect de 

act legislativ 

elaborat 

Strategia 

naţională de 

prevenire și 

combatere a 

violenței faţă de 

femei și 

violenței în 

familie 2018-

2023, Planul de 

acțiuni pentru 

anii 2018-2020 

privind 

Realizată 

 

Prin intermediul Legii nr. 17 din 05.04.2018 a fost 

perfecționată prevederea legală din cuprinsul Codului de 

procedură civilă care reglementează emiterea ordonanței 

de protecție, prin instituirea unei obligații generale a 

instanței de a remite imediat spre executare ordonanța de 

protecție către poliție și alte persoane și instituții 

responsabile conform legii (spre deosebire de prevederile 

anterioare, unde erau menționați distinct doar poliția și 

executorul judecătoresc). 
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implementarea 

acesteia  

(aprobate prin 

H.G. nr. 281 din 

3 aprilie 2018) 

http://www.legis.md/cautare/rezultate/105404  

 

179.  Elaborarea şi 

punerea în 

aplicare a 

programelor  

probaționale   

pentru agresorii 

familiali, 

inclusiv 

agresorii 

condamnați la 

pedepse 

privative şi 

nonprivative  

 

 INP 

ANP 

Pe 

parcursul 

Anului 

 

 

1.Programe 

pentru diferite 

categorii de 

condamnați;  

2.Nr. de 

beneficiari în 

creștere 

3.Nr. 

programelor 

educative și 

psihosociale 

adaptate la  

nevoile 

individuale a 

condamnaților 

Strategia 

naţională de 

prevenire și 

combatere a 

violenţei faţă de 

femei și 

violenţei în 

familie 2018-

2023, Planul de 

acţiuni pentru 

anii 2018-2020 

privind 

implementarea 

acesteia  

(aprobate prin 

H.G. nr. 281 din 

3 aprilie 2018) 

Realizată 

 

Pe parcursul anului, Inspectoratul Național de Probațiune 

a implementat 4 programe probaționale pentru pentru 

252 agresori familiali condamnați la pedepse neprivative 

de libertate, după cum urmează: 

- Programul probaţional de diminuare a agresivităţii – 

implicați în program 48 persoane; 

- Programul probațional „Motivaţia spre schimbare” – 

implicați 174 subiecţi ai probaţiunii; 

- Programul de asistență și consiliere a agresorilor 

familiali - a fost pilotat cu implicarea a 19 subiecți ai 

probațiunii; 

- Programul de consiliere individuală pentru persoane 

care au săvîrșit infracțiuni “Unu la Unu” - implicate 11 

persoane. 

În cadrul ANP este implementat Programul de reducere a 

violenţei în mediul penitenciar. Programul este focusat 

pe teoria cognitiv-comportamentală, care se concentrează 

pe examinarea modului în care gândurile, convingerile și 

atitudinile afectează sentimentele și comportamentul, 

deținuții avînd posibilitatea de învățare a abilităților de 

adaptare pentru a face față diferitor probleme și situații 

întîmpinate în mediul penitenciar. 

Din anul 2016 se implementează un nou program – 

„Programul pentru schimbarea comportamentului de 

agresiune sexuală”, scopul fiind reducerea 

comportamentelor infracționale sexuale ale persoanelor 

condamnate la întoarcerea în societate după ispășirea 

pedepsei. 

http://www.legis.md/cautare/rezultate/105404
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180.  Elaborarea 

mecanismului 

de asigurare a 

expertizelor 

extrajudiciare și 

judiciare 

gratuite, la 

solicitarea 

victimelor 

infracțiunilor de 

violenta în 

familie şi 

infracțiunilor 

privind viața 

sexuală.   

1. Analiza 

privind 

modul de 

corelarea cu 

art. 75 din 

Legea nr. 68 

din 

14.04.2016 

“Cu privire 

la expertiza 

judiciară şi 

statutul 

expertului 

judiciar” în 

partea care 

prevede 

„Expertiza 

judiciară se 

efectuează 

cu condiția 

că 

solicitantul 

achită în 

prealabil 

costurile 

acesteia” şi 

doar 

„Costurile 

expertizelor 

judiciare 

efectuate la 

solicitarea 

Agentului 

Guvernamen

tal sau a 

CNEJ 

DEAN 

 

Trim. IV  

 

1.Analiză 

efectuată 

2.Propuneri 

elaborate 

3.Mecanism 

elaborat şi 

aprobat 

Strategia 

naţională de 

prevenire și 

combatere a 

violenței față de 

femei și 

violenței în 

familie 2018-

2023, Planul de 

acțiuni pentru 

anii 2018-2020 

privind 

implementarea 

acesteia  

(aprobate prin 

H.G. nr. 281 din 

3 aprilie 2018) 

Realizată parțial 

 

A fost inițiată procedura de elaborarea a proiectului prin 

plasarea anunțului pe pagina web a ministerului la 

8.10.2018. Pînă în prezent, au fost recepționate 

propunerile din partea CNEJ, acestea fiind analizate și 

compilate într-un proiect 



131 
 

Avocatului 

Poporului 

sînt 

suportate din 

bugetul de 

stat”. 

181.  Planificarea 

anuală a 

resurselor 

financiare de 

către autoritățile 

administrației 

publice locale și 

autoritățile 

administrative 

centrale și 

structurile 

abilitate în 

vederea 

realizării 

măsurilor  de 

prevenire și 

combatere a 

violenței faţă de 

femei și 

violenței în 

familie în 

conformitate cu 

competențele 

funcționale 

 INP 

 

 

Anual 

 

1.Cuantum al 

resurselor 

financiare 

planificate/ 

alocate/ 

cheltuite; 

2.Subprograme 

specializate 

sectoriale pe 

prevenirea și 

combaterea 

fenomenului 

de violență faţă 

de femei/ 

violență în 

familie 

Strategia 

naţională de 

prevenire și 

combatere a 

violenței faţă de 

femei și 

violenței în 

familie 2018-

2023, Planul de 

acțiuni pentru 

anii 2018-2020 

privind 

implementarea 

acesteia  (HG 

nr. 281 din 3 

aprilie 2018) 

Realizată 
 

Mijloacele financiare necesare pentru activitatea 

serviciilor de probațiune sunt planificate ținînd cont, atît 

activitățile  cu caracter permanent desfășurate, cît și 

activitățile care urmează a fi demarate în anul în curs. În 

acest sens, la planificarea bugetară se i-au în considerare 

și activitățile desfășurate în scopul contracarării 

fenomenului violenței în familie. 

 

În același timp, este de menționat că finanţarea sectorului 

violenţei în familie nu este indicată în calitate de linie 

separată în buget. 

182.  Acordarea 

asistenței 

metodologice 

autorităților 

administrației 

 INP 

ANP 

 

Trim. IV 1. Propuneri/ 

recomandări 

elaborate 

privind 

îmbunătățirea 

Strategia 

naţională de 

prevenire și 

combatere a 

violenței faţă de 

Realizată 

 

1. Elaborarea și aprobarea în comun acord cu Ministerul 

Sănătății, Muncii și Protecției Sociale Ministerul 

Afacerilor Interne, Biroul Național de Statistică și 
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publice 

deținătoare de 

date statistice 

administrative 

privind 

acumularea 

suplimentară şi 

modul de 

prezentare a 

datelor, în 

scopul utilizării 

lor ulterioare la 

producerea 

informației 

statistice în 

domeniul 

violenței faţă de 

femei și 

violenței în 

familie 

sistemului de 

colectare a 

datelor 

2.Posibilitatea 

de 

interconectare 

dintre modulul 

”e-Reținere” și 

SIA RPRAC 

asigurată 

femei și 

violenței în 

familie 2018-

2023, Planul de 

acțiuni pentru 

anii 2018-2020 

privind 

implementarea 

acesteia  

(aprobate prin 

H.G. nr. 281 din 

3 aprilie 2018) 

Ministerul Justiției, formularelor unice de colectare a 

datelor statistice, reieșind din datele necesare, în domeniul 

violenței față de femei și violenței în familie în scopul 

stabilirii evidenței unice; 

- introducerea formularelor unice de colectare a datelor 

statistice în domeniul violenței față de femei și violenței în 

familie nemijlocit în sistemul de evidență electronic ,,e-

Reținere,, și SIA RPRAC; 

2. Asigurarea accesului persoanelor responsabile din 

cadrul autorităților administrației publice, inclusiv a celor 

de colectare, în scopul generalizării datelor privind 

violența față de femei și violența în familie, în scopul 

efectuării analizei ample a datelor statistice și prevenirii 

violenței sau altor propuneri în acest domeniu. 

 

Obiectivul strategic XII: Consolidarea sistemului de justiție juvenilă 
 

183.  Implementarea 

măsurilor 

punitive 

neprivative de 

libertate 

aplicate 

minorilor în 

conflict cu 

legea 

  

 

Aplicarea  

alternativelo

r pentru 

detenție în 

privința 

minorilor 

trași la 

răspundere 

penală 

AAIJ 

INP 

ANP 

 

Trim. IV 1. Nr. de 

măsuri 

alternative 

aplicate 

2. Nr. de 

minori 

condamnați 

care au 

beneficiat de 

măsuri 

alternative 

3. Cauze 

Planul național 

de acțiuni în 

domeniul 

drepturilor 

omului pentru 

anii 2018-2022 

(Hotărîrea 

Parlamentului 

nr.89 din 24 mai 

2018) 

Realizată 

 

În acest sens a fost  modificat modelul de raport statistic 

cu includerea măsurilor punitive neprivative: 

-          Liberare condiţionată de pedeapsă; 

-          Condamnare cu suspendarea 

 condiţionată. 

1. Raportul anual va fi publicat pe paginile web a AAIJ și 

a Ministerului în decursul trim I – 2019. 

1. În perioada anului au beneficiat de măsuri alternative 

200  minori liberați de pedeapsă și de răspundere penală la 

următoarele măsuri alternative:  
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penale 

examinate 

4. Nr. de 

minori 

condamnați 

care au 

beneficiat de 

aplicarea art.92 

Codului Penal 

- condamnați la MNFC -52 minori; 

- condamnați cu suspendarea condiționată a executării 

pedepsei 113 minori; 

- liberați de pedeapsă penală cu aplicarea măsurilor de 

constrîngere cu caracter educativ - 35 minori. 

 

 

184.  Consolidarea 

activității de 

probațiune 

juvenilă 

 

1. 

Implementar

ea  

Strategiei de 

dezvoltare a 

sistemului  

probaţiunii 

pentru anii  

2016-2020  

şi a Planului 

de acţiuni 

pentru 

implementar

ea acesteia 

cu referire la 

minorii în 

conflict cu 

legea 

INP 

 

Trim. IV 1. Raport anual 

prezentat 

Guvernului 

2. Numărul de 

minori supuși 

probațiunii 

implicați în 

programe 

probațional 

3. Numărul de 

minori supuși 

probațiunii 

integrați în 

cîmpul muncii 

sau studii în 

cooperare cu 

actorii 

comunitari 

Planul național 

de acțiuni în 

domeniul 

drepturilor 

omului pentru 

anii 2018-2022 

(Hotărîrea 

Parlamentului 

nr.89 din 24 mai 

2018) 

Realizată 

 

1. Pe parcursul anului au fost supuși probațiunii 200 

minori, dintre care 55 au fost implicați în programe 

probaționale ceea ce constituie 27,5% din numărul total. 

2. 16 minori supuși probațiunii au fost integrați în cîmpul 

muncii și 30 minori au fost angajați la studii în școli medii 

și profesionale. 

185.  Asigurarea 

audierii în 

condiții speciale 

a copiilor 

victime ale 

infracțiunilor 

  

1. Analiza și 

perfecționar

ea cadrului 

normativ 

privind 

audierea în 

condiții 

DEAN Trim IV 

 

 

1.Proiect 

elaborat și 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

2.Cadru 

normativ 

Planul național 

de acțiuni în 

domeniul 

drepturilor 

omului pentru 

anii 2018-2022 

(Hotărîrea 

Nerealizată 
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  speciale a 

copiilor 

victime/ 

martori ai 

infracțiunilo

r, inclusiv 

sporirea 

capacităților 

intervievator

ului 

adoptat, după 

caz 

Parlamentului 

nr.89 din 24 mai 

2018) 
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Lista abrevierilor: 

 

DMI  Direcția management instituțional 

SRUPS Serviciul resurse umane și probleme speciale 

SFA Secția financiar-administrativă 

SICMM Serviciul informare și comunicare cu mass-media 

SAI Serviciul audit intern 

DAG Direcția agent guvernamental 

DEAN Direcția elaborare acte normative 

DAAN Direcția avizare acte normative 

DPSJ Direcția profesii și servicii juridice 

SRPGCC Serviciul relații cu Parlamentul, Guvernul și Curtea Constituțională 

DCJI Direcția cooperare juridică internațională 

DRI Direcția relații internaționale 

DC Direcția contencios 

DA Direcția apostilă 

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 

CAL Centrul de armonizare a legislației 

AAIJ Agenția de administrare a instanțelor judecătorești 

DJ Găgăuzia Direcția de justiție a Găgăuziei 

 


