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Planul de acțiuni al Ministerului Justiției pentru anul 2018 

 
 

 ASPECTE INTRODUCTIVE 

 

Planul de acțiuni al Ministerului Justiției pentru anul 2018 a fost elaborat în conformitate cu obiectivele stabilite în documentele de politici cu 

angajamente în domeniile de activitate ale ministerului, precum și obiectivele ce reies din activitățile de bază desfășurate. În procesul de elaborare a 

Planului s-a ținut cont de Hotărîrea Guvernului nr. 33 din 11 ianuarie 2007 cu privire la regulile de elaborare și cerințele unificate față de documentele 

de politici. 

 

Planul de acțiuni al Ministerului Justiției pentru anul 2018 este structurat conform următoarelor documentelor de politici relevante activității 

ministerului: 

- Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018 (aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 890 din 20 iulie 2016); 

- Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova –Uniunea Europeană în perioada 2017-2019 (aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 1472 din  30.12.2016); 

- Planul de acțiuni pe anii 2016-2018 pentru implementarea Strategiei privind reforma administrației publice pentru anii 2016-2020 (aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului Nr.1351 din 15.12.2016); 

- Planul de acțiuni privind reducerea riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2017-2019 (Hotărîrea Guvernului Nr.791 

din 11.10.2017); 

- Strategia națională de ordine și securitate publică pentru anii 2017-2020 (aprobată prin Hotărîrea Guvernului Nr.354 din 31.05.2017); 

- Planul de acțiuni pentru perioada a doua (2017-2020) privind implementarea Strategiei în domeniul protecției consumatorilor pentru anii 2013-2020 

(aprobat prin  Hotărîrea Guvernului 560 din 24.07.2013); 

- Hotărîrea Guvernului Nr. 650 din 26.05.2016 cu privire la funcționarea Agenției de administrare a instanțelor judecătorești; 

- Strategia națională de integritate și anticorupție pentru anii 2017-2020 (aprobată prin Hotărîrea Parlamentului Nr.56 din 30 martie 2017); 

- Planul de acțiuni pentru o guvernare deschisă pentru anii 2016-2018 (aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr.1432 din 29.12.16); 

- Foaia de parcurs pentru ameliorarea competitivității Republicii Moldova (aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr.4 din 14.01.2014); 

-  Legea Nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern; 

- Strategia de dezvoltare a sistemului de probațiune pentru perioada anilor 2016-2020 (aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1015 din  01.09.2016 ); 

- Strategia de dezvoltare a sistemului penitenciar pentru anii 2016-2020 (aprobată prin  Hotărîrea Guvernului Nr.1462 din 30.12.2016); 
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- Planul național de acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018-2022 (aprobat Hotărîrea Parlamentului nr.89 din 24 mai 2018); 

- Strategia de dezvoltare a societății civile pentru perioada 2018–2020 şi a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a societății 

civile pentru perioada 2018–2020 (aprobată prin Legea nr. 51 din 23 martie 2018); 

- 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); 

- Strategia naţională de prevenire și combatere a violenței fată de femei și a violenței în familie pe anii 2018-2023 și a Planului de acțiuni pentru anii 

2018-2020 privind implementarea acesteia (aprobat  prin  Hotărîrea Guvernului nr. 281 din 3 aprilie 2018); 

- Strategia naţională de prevenire şi combatere a traficului de ființe umane pentru anii 2018-2023 şi Planul de acțiuni pentru anii 2018-2020 privind 

implementarea acesteia (aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 461 din 22 mai 2018). 

 

Astfel, Planul de acțiuni al Ministerului Justiției este constituit din 12 obiective strategice cu 199 de acțiuni, ce urmează a fi realizate pe parcursul anului 

2018. Obiectivele strategice incluse în Plan se axează pe:  

- Asigurarea continuității reformelor în sectorul justiției și perfecționarea cadrului normativ; 

- Asigurarea respectării drepturilor omului pe domeniul de activitate a Ministerului Justiției; 

- Consolidarea capacităților sistemului judecătoresc; 

- Consolidarea relațiilor externe și cooperării internaționale în domeniul justiției; 

- Consolidarea sistemului național de integritate şi de luptă împotriva corupției; 

- Asigurarea coordonării activității profesiilor conexe sistemului justiției; 

- Contribuția la dezvoltarea mediului de afaceri; 

- Asigurarea transparenței activității ministerului; 

- Dezvoltarea serviciilor de probațiune; 

- Asigurarea îmbunătățirii condițiilor de detenție; 

- Consolidarea sistemului de justiție juvenilă; 

- Prevenirea și combaterea violenței față de femei și violenței în familie. 

 

Totodată, Planul cuprinde obiectivele cheie propuse pentru anul 2018 cum ar fi: coordonarea activității privind continuitatea reformei  sectorului 

justiției; asigurarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor; coordonarea și monitorizare procesului de armonizare a legislației naționale cu 

cea a Uniunii Europene; dezvoltarea și administrarea sistemelor informaționale ale sectorului justiției; asigurarea executării hotărîrilor instanțelor 

judecătorești, eficientizarea activității de probațiune; prestarea serviciilor publice de calitate, perfecționarea personalului serviciului public; 

consolidarea cooperării juridice internaționale modernizarea  efectuării expertizei juridice, executarea sancțiunilor de drept penal în condiții decente 

conform standardelor internaționale etc. 
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     MISIUNEA, SARCINILE și STRUCTURA  

 

Ministerul Justiției are misiunea de a analiza situația şi problemele din domeniile de activitate gestionate, de a elabora politici publice eficiente în 

domeniu, de a monitoriza calitatea politicilor şi actelor normative şi de a propune intervenții justificate ale statului care urmează să ofere soluții eficiente 

în domeniile de competentă, inclusiv în alte domenii atribuite în competență conform actelor normative, asigurând cel mai bun raport dintre rezultatele 

scontate şi costurile preconizate. 

În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 698 din 20.08.2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerul Justiției structura instituției constă 

din aparatul central care este format din 9 direcții, 6 servicii și 7 instituțiile subordonate. 

În vederea realizării misiunii sale, ministerul exercită următoarele funcții de bază: 

1) elaborarea documentelor de politici, proiectelor de acte normative, inclusiv a celor pentru asigurarea executării actelor normative şi decretelor 

Președintelui Republicii Moldova; 

2) examinarea și avizarea proiectelor de acte normative elaborate de alte autorități ale administrației publice, conexe domeniului de activitate a 

Ministerului, şi efectuarea expertizei juridice a tuturor proiectelor de acte normative elaborate de alte autorități ale administrației publice; 

3) contribuirea la menținerea stabilității şi calității legislației, la respectarea principiului supremației legii, la monitorizarea implementării legislaţiei şi 

generalizarea rezultatelor monitorizării; 

4) coordonarea și monitorizarea procesului de armonizare a legislației naționale cu legislația Uniunii Europene pe plan național și asigurarea  

compatibilității acesteia cu legislația Uniunii Europene; 

5) coordonarea procesului de examinare şi de implementare în legislația naţională a recomandărilor date de experții Consiliului Europei 

6) asigurarea remedierii de către autoritățile publice a pretinselor încălcări ale Convenției Europene a Drepturilor Omului constatate de Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului în cauzele îndreptate împotriva Republicii Moldova sau împotriva altor state; 

 7) monitorizarea procesului de inițiere de către autoritățile publice responsabile a elaborării proiectelor de modificare a actelor normative ce rezultă 

din hotărârile Curții Constituționale; 

 8) realizarea actelor normative şi implementarea tratatelor internaționale ale Republicii Moldova, întocmirea rapoartelor privind executarea acestora;   

9) monitorizarea şi efectuarea, în limitele stabilite de lege, a controlului asupra modului în care sînt exercitate profesiile și prestate serviciile juridice; 

10) promovarea politicii statului de punere în executare a pedepselor penale privative de libertate, a măsurii arestului preventiv, a sancțiunii arestului 

contravențional, a măsurilor de siguranță aplicate deținuților; 

 11) coordonarea activității în domeniul probațiunii; 

12) întreprinderea măsurilor necesare pentru asigurarea înregistrării, evidenței și monitorizării activității organizațiilor necomerciale; 

13) coordonarea procesului de reprezentare a intereselor statului în instanțele judecătorești şi în instituțiile de arbitraj naționale şi internaţionale; 

14) dezvoltarea și administrarea sistemelor informaționale ale sectorului justiției;  

 15) asigurarea implementării proiectelor de investiții capitale în instanțele judecătorești; 
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16) întreprinderea măsurilor necesare în vederea aplicării apostilei şi legalizării actelor oficiale întocmite pe teritoriul Republicii Moldova şi destinate a 

fi utilizate pe teritoriul unui alt stat; 

17) colaborarea, în conformitate cu legislaţia naţională, cu instituţii de profil din străinătate; 

18) elaborarea şi prezentarea propunerilor de buget, elaborarea planului anual de activitate, precum şi monitorizarea anuală a gradului de implementare 

prin elaborarea şi publicarea rapoartelor respective; 

19) organizarea sistemelor de planificare, executare, evidenţă contabilă şi raportare a bugetului în cadrul Ministerului şi, după caz, în cadrul 

autorităţilor/instituţiilor bugetare din subordine; 

20) coordonarea şi monitorizarea activităţii autorităţilor administrative, a serviciilor publice desconcentrate din subordine şi a instituţiilor publice în 

care Ministerul are calitatea de fondator; 

21) exercitarea altor funcţii specifice. 

 PRIORITĂȚILE ANULUI 2018 

Pentru anul 2018, Ministerul Justiției și-a propus mai multe priorități, axînduse pe 7 domenii de intervenție, precum continuarea reformelor în domeniul 

justiției,  consolidarea cadrului operațional și instituțional în domeniul drepturilor omului, revizuirea politicii punitive, sporirea eficienței și impactului 

sistemului de declarare a averilor și intereselor personale, optimizarea activității autorităților administrative din subordinea Ministerului Justiției și 

modernizarea sistemului justiției prin dotarea cu sisteme electronice și echipamente moderne și interconectarea acestora. În tabelul de mai jos sunt 

redate, acțiunile însoțite indicatori, ce urmează a fi atinși, dar și de termenul de realizare. 

 

Nr. Domeniu de 

intervenție 

Acțiuni Indicatori de monitorizare Termen 

1. 
Continuarea reformelor 

în domeniul justiției 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Elaborarea noului document de politici în sectorul justiției pentru 

anii 2018-2021 

Proiect elaborat și remis 

Guvernului 

Trimestrul I 

2. Definitivarea și promovarea noii Legi cu privire la Curtea 

Constituțională 

Proiect definitivat și remis 

Guvernului 

Trimestrul II 

3. Revizuirea cadrului normativ în vederea consolidării sistemului 

judecătoresc: 

a) constituirea unui sistem transparent de accedere şi promovare în 

funcţia de judecător  bazat pe principii de merit; 

b) sporirea  profesionalismului şi 

c)  integrității judecătorilor; 

d) consolidarea rolului Consiliului Superior al Magistraturii și 

inspecției judecătorești 

Proiect elaborat și remis 

Guvernului 

Trimestrul III 
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4. Monitorizarea modului în care sînt exercitate profesiile conexe 

sistemului justiției, modificarea,  după caz, a prevederilor legale privind 

modul de organizare și funcționare a acestora. 

Analiza realizată, după caz,  

proiect elaborat și remis 

Guvernului   

Trimestrul 

IV 

3. 
Consolidarea cadrului 

operațional și 

instituțional în domeniul 

drepturilor omului 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Elaborarea și promovarea Legii cu privire la organizațiile 

necomerciale 

Proiect elaborat și remis 

Guvernului 

Trimestrul III 

2.   Revizuirea cadrului normativ privind nediscriminarea și 

asigurarea egalității 

Proiect elaborat și remis 

Guvernului 

Trimestrul III 

3. Modificarea Legii nr. 52 din 3 aprilie 2014  cu privire la Avocatul 

Poporului (Ombudsmanul) în conformitate cu Avizul Comisiei de la 

Veneția nr. 808/2015. 

Proiect elaborat și remis 

Guvernului 

Trimestrul IV 

4. Crearea Consiliului naţional pentru drepturile omului şi a 

Secretariatului permanent pentru drepturile omului în vederea elaborării şi 

evaluării documentelor de politici, raportării şi monitorizării implementării 

recomandărilor internaţionale în domeniul drepturilor omului 

Proiect elaborat și remis 

Guvernului 

Trimestrul II 

5. Revizuirea cadrului normativ în vederea asigurării  internării 

involuntare a învinuitului, inculpatului sau condamnatului în privința 

căruia sentința nu este definitivă, care suferă de tulburări psihice sau 

necesită tratament psihiatric  

Proiect elaborat și remis 

Guvernului 

Trimestrul II 

  
6. Diminuarea numărului deținuților escortați la instanțele de 

judecată, prin examinarea chestiunilor ce țin de executarea pedepsei în 

spații special amenajate la sediul  instituțiilor penitenciare și prin 

intermediul  teleconferinței 

1. Numărul spațiilor 

amenajate; 

2. Numărul ședințelor 

desfășurate în spații special 

amenajate la sediul 

instituțiilor penitenciare și 

prin intermediul 

teleconferinței 

Trimestrul IV 

4. 
Revizuirea politicii 

punitive  

1. Promovarea proiectului consolidat de modificare și completare a 

Codului contravențional  nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 

Proiect elaborat și remis 

Guvernului 

Trimestrul III 
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2. Promovarea proiectului consolidat de modificare și completare a 

Codului penal  nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 

Proiect elaborat și remis 

Guvernului 

Trimestrul III 

3. Definitivarea și promovarea amendamentelor la Legea nr.59 din 

29 martie 2012  privind activitatea specială de investigații   

Proiect definitivat și remis 

Guvernului 

Trimestrul III 

4. Elaborarea Legii pentru modificarea și completarea Codului de 

procedură penală în scopul simplificării procesului penal 

Proiect elaborat și remis 

Guvernului 

Trimestrul IV 

5. 
Sporirea eficienței și 

impactului sistemului de 

declarare a averilor și 

intereselor personale. 

 

1. Eliminarea deficiențelor și incoerențelor din cadrul normativ 

privind sistemul de declarare a averilor și intereselor personale: 

a) îmbunătățirea cadrului normativ privind declararea averilor și 

intereselor personale; 

b) reglementarea clară a procedurii de selecție și numire a conducerii 

Autorității Naționale de Integritate și a inspectorilor de integritate; 

c) revizuirea  formularului  declarației  de  avere  și  interese 

personale  în  scopul  sporirii capacităților de verificare ale inspectorilor de 

integritate 

Proiect elaborat și remis 

Guvernului 

Trimestrul I  

2.   Elaborarea proiectului Legii pentru modificarea și completarea 

unor acte legislative în scopul sporirii efectului disuasiv al regimului de 

sancționare pentru faptele ce vizează încălcarea prevederilor legale privind 

declararea averii și conflictului de interese. 

Proiect elaborat și remis 

Guvernului 

Trimestrul I 

6. Optimizarea activității 

autorităților 

administrative din 

subordinea Ministerului 

Justiției 

1. Asigurarea reorganizării serviciilor medicale din instituțiile 

penitenciare 

Proiect elaborat și remis 

Guvernului 

Trimestrul III 

2.      2. Crearea Centrului de Monitorizare Electronică Proiect elaborat și remis 

Guvernului 

Trimestrul IV 

3. Redobîndirea de către Centrul Național de Expertize Judiciare a 

statutului de instituție științifică  

Proiect elaborat și remis 

Guvernului 

Pe parcursul 

anului 2018 
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 MECANISMUL DE MONITORIZARE 

 

 Monitorizarea Planului  de acțiuni al Ministerului Justiției pentru anul 2018 va fi efectuată de către Direcția analiză, monitorizare și evaluare a 

politicilor. 

 Raportul anual de activitate al Ministerului Justiției pentru anul 2018 aprobat, va fi plasat pe pagina web oficială a autorității, la Compartimentul – 

Activitatea ministerului, Rubrica – Rapoarte. 

 Conducătorii subdiviziunilor și autorităților administrative din subordine vor asigura prezentarea informației privind gradul de implementare al Planului 

de activitate al ministerului pînă la data de 10 ianuarie 2019. 

 Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor, va elabora raportul privind gradul de implementare al Planului de activitate al ministerului anual 

pînă la data de 31 ianuarie 2019. 

 Modificarea Planului  de acțiuni al Ministerului Justiției pentru anul 2018 va fi efectuat în cazul delegării sarcinilor/responsabilităților noi ce reies din 

prevederile documentelor de politici, prevederilor în afara cadrului de politici și/sau intrării în vigoare a altor acte normative și legislative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Modernizarea sistemului 

justiției prin dotarea cu 

sisteme electronice și 

echipamente moderne și 

interconectarea acestora 

1. 1. Crearea, dezvoltarea şi asigurarea interoperabilităţii sistemelor 

informaţionale relevante din domeniul justiţiei 

Interoperabilitate a 

sistemelor asigurată 

 

 

Trimestrul III 

2. 2. Modernizarea statisticii judiciare prin dezvoltarea unui sistem 

informaţional de colectare, analiză şi raportare a datelor, precum şi 

stabilirea unor indicatori de calitate  

Sistem informațional 

dezvoltat 

Trimestrul III 
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Planul de acțiuni al Ministerului Justiției pentru anul 2018 

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

 

Nr. Acțiuni Subacțiuni Responsabili Termen 

de 

realizare 

Indicatori Referințe 

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 (aprobat prin HG 

nr. 890 din 20 iulie 2016) 

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) 

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 –

Uniunea Europeană în 

perioada 2017-2019 (HG nr. 

1472  

din  30.12.2016) 

Planul de acţiuni al 

Guvernului pentru anii 
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2016-2018 (aprobat prin HG 

nr. 890 din 20 iulie 2016) 

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) 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborarea 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). 

 

 

 

 

1.Elaborarea studiului 

privind criteriile de 

calitate a deciziilor 

instanțelor de judecată, 

unificarea practicii 

judiciare și reformarea 

regulilor privind 

motivarea deciziilor 

instanțelor de judecată, 

conform standardelor 

internaționale, pentru 

garantarea dreptului la 

un proces echitabil, 

pentru garantarea 

dreptului la un proces 

echitabil și formularea 

recomandărilor. 

AAIJ 

 

Trim. IV 1.Studiu elaborat;  

2.Recomandări 

formulate și prezentate. 

Planul naţional de acţiuni 

pentru implementarea 

Acordului de Asociere 

Republica Moldova –

Uniunea Europeană în 

perioada 2017-2019 (HG nr. 

1472  

din  30.12.2016) 

Planul de acţiuni al 

Guvernului pentru anii 

2016-2018 (Aprobat prin 

HG Nr.890 din 20  iulie 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

2.Elaborarea proiectului 

de lege privind  

modificarea și 

completarea unor acte 

legislative, după caz . 

DEAN 

 

Trim. IV 1.Proiect de lege 

elaborat. 
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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.Modificarea după caz a 

cadrului normativ în 

vederea implementării 

criteriilor de calitate și 

responsabilitate 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 

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.Modificarea şi 

completarea cadrului 

normativ conform 

recomandărilor 

monitorizării 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) 

8.  Modificarea cadrului 

normativ în vederea 

implementării criteriilor de 

calitate și responsabilitate a 

deciziilor instanțelor de 

judecată. 

1. Elaborarea după caz a 

proiectului de modificare 

a cadrului normative. 

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) 

9.  Uniformizarea şi 

simplificarea proceselor 

administrative în cadrul 

1.Elaborarea proiectului 

de modificare a CPA. 

DEAN 

 

Trim. IV 1.Asistență 

metodologică la 

elborarea proiectului 

Planul de acțiuni pe anii 

2016-2018 pentru 

implementarea Strategiei 
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autorităţilor şi instituţiilor 

publice. 

Codului administrativ, 

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) 

10.  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) 

11.  Perfecționarea cadrului 

legislativ  și a celui 

instituțional care 

reglementează infracțiunea de 

spălare a banilor și finanțare a 

terorismului. 

 

1.Crearea unui grup de 

lucru interinstituțional 

pentru elaborarea 

amendamentelor şi 

armonizarea cu 

standardele 

internaţionale  a cadrului 

legal ce incriminează 

spălarea banilor și 

finanțarea terorismului. 

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 2017-2019 (HG 

Nr.791 din 11.10.2017) 

2.Elaborarea 

amendamentelor la 

cadrul legal și cel 

instituțional ce 

reglementează aplicarea 

măsurilor asiguratorii, 

confiscării speciale și 

confiscării extinse. 

DEAN Trim. II 1.Amendamente 

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) 
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12.  Studierea oportunității de 

revizuire, potrivit reformei 

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. 

 DEAN Trim. IV 1. Nr.de proiecte 

elaborate; 

2.Nr.de acte aprobate. 

Strategia națională de ordine 

și securitate publică pentru 

anii 2017-2020 (aprobată 

prin HG Nr.354 din 

31.05.2017) 

13.  Elaborarea proiectului de 

hotărâre a Guvernului privind 

transferul poliției 

judecătorești în subordinea 

Ministerului Justiției. 

1.Elaborarea după caz a 

proiectului de hotărâre a 

Guvernului privind 

transferul poliției 

judecătorești în 

subordinea Ministerului 

Justiției. 

 

DEAN Trim. IV 1.După caz, proiect 

elaborat și remis 

Guvernului. 

 

14.  Promovarea propunerilor de 

modificare a legislației 

procesual-penale, astfel încît 

să se asigure coerenţa, 

simplificarea și delimitarea 

precisă a atribuţiilor 

procurorului şi ofiţerului de 

urmărire penală. 

1.Elaborarea proiectului 

de modificare a cadrului 

normativ în ceea ce 

privește simplificarea și 

delimitarea precisă a 

atribuţiilor procurorului 

şi ofiţerului de urmărire 

penală. 

DEAN Trim. IV 1.Nr.de propuneri 

elaborate și acceptate; 

2.Nr.de proiecte 

elaborate; 

3.Nr.de acte aprobate. 

Strategia națională de ordine 

și securitate publică pentru 

anii 2017-2020 (aprobată 

prin HG Nr.354 din 

31.05.2017) 

15.  
Promovarea proiectului 

consolidat de modificare și 

completare a Codului 

 DEAN 
Trimestrul 

III 

1.Proiect elaborat și 

remis Guvernului. 

Prioritățile Ministerului 

Justiției pentru anul 2018. 
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contravențional  nr. 218-XVI 

din 24 octombrie 2008 

16.  
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. 

 

17.  
Sporirea eficienței și 

impactului sistemului de 

declarare a averilor și 

intereselor personale. 

 

1.Eliminarea 

deficiențelor și 

incoerențelor din cadrul 

normativ privind 

sistemul de declarare a 

averilor și intereselor 

personale: 

d) îmbunătățirea 

cadrului normativ 

privind declararea 

averilor și intereselor 

personale; 

e) reglementarea 

clară a procedurii de 

selecție și numire a 

conducerii Autorității 

Naționale de Integritate 

și a inspectorilor de 

integritate; 

f) revizuirea  

formularului  declarației  

de  avere  și  interese 

personale  în  scopul  

sporirii capacităților de 

verificare ale 

DEAN Trim. I 1.Proiect elaborat și 

remis Guvernului. 

Prioritățile Ministerului 

Justiției pentru anul 2018. 
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inspectorilor de 

integritate 

18.  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 cu 

Legea nr. 100 din 22.12.2016 

cu privire la actele 

normative”, 

 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”. 

19.  Asigurarea accesului la 

justiţie sub aspectul costurilor 

1.Efectuarea unui studiu 

al legislației în vigoare 

care reglementează 

cuantumul și modul de 

calculare a cheltuielilor 

de judecată, precum și al 

practicilor de aplicare a 

acestora și formularea 

recomandărilor. 

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 

 

20.  
 

Analiza implementării noului 

sistem informaţional şi 

elaborarea propunerilor de 

perfecţionare a acestuia. 

1.Elaborarea raportului 

de monitorizare.  

ARIJ Trim. IV 

 

1. Raport privind 

implementarea 

sistemului întocmit și 

difuzat. 

Hotărîrea Parlamentului 

Nr.259 din 08.12.2016 cu 

privire la asigurarea 

continuității reformelor în 

sectorul justiției 

21.  Simplificarea procedurii 

penale.  

1.Elaborarea proiectului 

Legii pentru modificarea 

și completarea Codului 

de procedură penală  al 

RM Nr.122 din 14 

martie 2003. 

DEAN Trim. IV 1.Proiect elaborat și 

remis Guvernului. 
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22.  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 (aprobat prin HG 

nr. 890 din 20 iulie 2016) 

23.  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) 

24.  Stabilirea și aprobarea 

priorităţilor anuale pentru 

asistenţa acordată din partea 

Uniunii Europene. 

 Cabinetul 

ministrului 

DAMEP 

Trim. IV 1.Proiecte aprobate de 

către Comitetul 

interministerial pentru 

planificare strategică. 

 

25.  Revitalizarea sistemului de 

planificare, monitorizare şi 

raportare la nivelul 

Guvernului şi la nivel 

instituţional. 

1.Elaborarea proiectului 

de modificare a  

Regulamentului-cadru al 

DAMEP –ului 

(Hotărîrea Guvernului 

nr.168 din 9 martie 

2010). 

 

DAMEP 

 

Trim. IV 1.Regulamentul 

DAMEP-ului elaborat și 

aprobat conform 

Regulamentului-cadru 

 2.Nr.colaboratorilor 

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 (aprobat prin 

HG Nr.1351 din 

15.12.2016) 

 

26.  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 

Planul de acțiuni pe anii 

2016-2018 pentru 

implementarea Strategiei 

privind reforma 

administraţiei publice pentru 
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autorităţile publice 

centrale şi locale. 

anii 2016-2020 (aprobat prin 

HG Nr.1351 din 

15.12.2016) 

27.  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.  

 

28.  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) 

28.1 Asigurarea accesului la 

justiție prin implementarea 

dosarului electronic 
 

 

Revizuirea cadrului 

normativ relevant (Codul 

de procedură civilă, 

Codul de procedură 

penală, Codul 

contravențional, 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) 

28.2 Extinderea cercului de 

justițiabili care au acces 

automatizat la justiție prin 

intermediul aplicației 

informatice „e-Dosar 

judiciar”   

  

Pilotarea aplicației 

informatice  pentru 

formarea și 

administrarea 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 

Planul național de acțiuni în 

domeniul drepturilor omului 

pentru anii 2018-2022 

(Hotărîrea Parlamentului 

nr.89 din 24 mai 2018) 



17 
 

 îmbunătățită 

Asigurarea utilizării 

obligatorii de către 

avocați a adreselor 

electronice de serviciu 

create pe platforma 

justice.md, în scopul 

creării mecanismului 

electronic de comunicare 

între aceștia și instanțele 

de judecată  

DPSJ 

CNAJGS 

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 platforma 

justice.md în 

comunicarea cu 

instanțele de judecată 

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) 

30.  Crearea Consiliu naţional şi a 

unui Secretariat permanent în 

vederea elaborării şi evaluării 

documentelor de politici, 

raportării şi monitorizării 

implementării recomandărilor 

internaţionale în domeniul 

drepturilor omului, inclusiv a 

noului Plan naţional de 

acţiuni în domeniul 

 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 
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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 

necomerciale 

DEAN Trim. III 
1.Proiect elaborat și 

remis Guvernului. 

Prioritățile Ministerului 

Justiției pentru anul 2018 

 

2.Modificarea Legii nr. 

52 din 3 aprilie 2014  cu 

privire la Avocatul 

Poporului 

(Ombudsmanul) 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 

 

3.Revizuirea cadrului 

normativ în vederea 

asigurării  internării 

involuntare a 

învinuitului, inculpatului 

sau condamnatului în 

privința căruia sentința 

nu este definitivă, care 

suferă de tulburări 

psihice sau necesită 

tratament psihiatric  

DEAN Trim.II 
1.Proiect elaborat și 

remis Guvernului 

Prioritățile Ministerului 

Justiției pentru anul 2018 

 

32.  Promovarea şi respectarea 

drepturilor omului în procesul 

de urmărire penală, conform 

 DEAN 

AAIJ 

 

Trim.IV 1. Evaluarea respectarii 

de catre autoritatile RM 

a standartelor prevazute 

Planul de acţiuni al 

Guvernului pentru anii 

2016-2018 (aprobat prin HG 
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prevederilor art. 5 din 

Convenţia Europeană pentru 

Drepturile Omului. 

de articolul 5 CEDO cu 

privire la aplicarea 

masurii preventive -

arest preventiv. 

nr. 890 din 20 iulie 2016) 

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) 

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 

Parlamentului European 

şi a Consiliului din 19 

mai 1998 privind 

acţiunile în încetare în 

ceea priveşte protecţia 

intereselor 

consumatorilor. 

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 

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 

 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  
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răspunderii penale, inclusiv 

privind aplicarea unor măsuri 

cu caracter educaţional, 

conform standardelor 

europene şi internaţionale 

privind protecţia copilului). 

din  30.12.2016) 

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 

activitatea şi competenţele 

Consiliului pentru prevenirea 

şi eliminarea discriminării şi 

asigurarea egalităţii. 

1.Analiza propunerilor 

parvenite de la părţile 

interesate şi elaborarea, 

după caz, a proiectului 

de act normativ. 

DEAN Trim. IV 1.Proiect elaborat, după 

caz. 

Planul de acţiuni al 

Guvernului pentru anii 

2016-2018 (Aprobat prin 

HG Nr.890 din 20  iulie 

2016) 

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 

midificarea și 

completarea Codului de 

procedură penală Nr.122 

din 14.03.2003. 

DEAN Trim. IV 1.Proiect elaborat și 

remis Guvernului. 
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38.1 Asigurarea funcționalității 

Oficiului Avocatului 

Poporului conform 

Principiilor de la Paris 

 

Modificarea Legii cu 

privire la Avocatul 

poporului potrivit 

recomandărilor evaluării 

periodice universale, ale 

Raportorului special al 

ONU privind tortura, ale 

Raportorului special al 

ONU privind drepturile 

persoanelor cu 

dizabilități, ale 

Comitetului ONU 

împotriva torturii, ale 

Subcomitetului ONU 

pentru Prevenirea 

Torturii, ale avizului 

Comisiei de la Veneția și 

avizului Directoratului 

Drepturilor Omului al 

Consiliului Europei 

DEAN 

DRI 

 

Trim. IV 

 

 

 

 

1.Proiect elaborat 

și remis spre examinare 

Guvernului 

2.Proiect de lege 

elaborat și adoptat 

Planul național de acțiuni în 

domeniul drepturilor omului 

pentru anii 2018-2022 

(Hotărîrea Parlamentului 

nr.89 din 24 mai 2018) 

38.2 Perfecționarea cadrului 

normativ  în domeniul 

prevenirii și combaterii 

discriminării 

 

Revizuirea Legii 

nr.121/2012 cu privire la 

asigurarea egalității și 

Legii nr. 298/2012 cu 

privire la activitatea 

Consiliului pentru 

Egalitate în conformitate 

cu recomandările  

experților  Consiliului 

Europei formulate în 

DEAN 

 

Trim. IV 

 

 

 

 

1.Proiect elaborat 

și remis spre examinare 

Guvernului 

2. Proiect de modificare 

și completare a cadrului 

normativ elaborat și 

adoptat 

Planul național de acțiuni în 

domeniul drepturilor omului 

pentru anii 2018-2022 

(Hotărîrea Parlamentului 

nr.89 din 24 mai 2018) 
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rapoartele de evaluare a 

legilor respective 

38.3 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. 

 

Elaborarea criteriilor /  

standardelor de 

accesibilitate  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) 

 

Accesibilizarea fiecărui 

sediu nou construit 

potrivit necesităților 

persoanelor cu 

dizabilități 

AAIJ Trim. IV 1.Numărul instanțelor 

noi construite conform 

standardelor privind 

accesibilizarea sediilor 

instanțelor 

judecătorești,  a 

informației și proceselor 

judiciare potrivit 

necesităților persoanelor 

cu dizabilități 

Hotărîrea 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 funcționare a 

sistemului instanțelor 

judecătorești 

38.4 Alinierea legislației naționale 

la  standardele internaționale 

privind perioada reținerii/ a 

detenției provizorii / a 

arestului preventiv 

 

 

Elaborarea studiului  

privind gradul de 

corespundere a 

legislației naționale cu 

standardele 

internaționale privind   

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) 
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perioada și modul de 

aplicare a reținerii/ a 

detenției provizorii /a 

arestului preventiv și 

modificarea cadrului 

normativ, după caz 

38.5 Abordarea  sistematică în 

procesul  de negocieri a 

problematicii drepturilor 

omului în  localitățile din 

stînga Nistrului 

 

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) 

Relansarea activității 

subgrupului pentru 

drepturile omului, cu 

implicarea 

reprezentanților 

societății civile de pe 

ambele maluri ale 

Nistrului şi a 

organizațiilor 

internaționale relevante 

DAMEP 

 

Trim. IV 

 

1. Numărul de ședințe 

comune desfășurate 

 

38.6 Modificarea Legii nr.198 din 

26 iulie2007 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, 

 DEAN 

CNAJGS 

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. 
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indiferent de nivelul 

veniturilor 

 

461 din 22 mai 2018) 

38.7 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 

(Hotărîrea Guvernului nr. 

461 din 22 mai 2018) 

38.8 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  

 

 

Analiza modului,   

oportunității privind 

generarea de date 

statistice privind 

numărul de cazuri 

asigurate cu serviciile 

traducătorului/ 

interpretului; numărul de 

cazuri neasigurate cu 

servicii ale 

traducătorului / 

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) 

38.9 Elaborarea standardelor 

pentru funcționarea camerelor 

de audiere a minorului 

victimă/martor 

   

 AAIJ 

 

Trim. IV 

 

 

1.Standarde elaborate și 

aprobate 

Strategia naţională de 

prevenire şi combatere a 

traficului de fiinţe umane 

pentru anii 2018-2023 şi 

Planul de acțiuni pentru anii 

2018-2020 privind 
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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) 

38.10 Implementarea  

Regulamentului de activitate 

al Comisiei 

interdepartamentale pentru 

compensarea financiară de 

către stat a prejudiciului 

cauzat prin infracțiune  și 

monitorizarea procesului de 

compensare financiară a 

victimelor traficului de ființe 

umane 

 

 DC 

(Secretariatul 

Comisiei) 

 

 

Trim. IV 

 

 

1. Comisie 

interdepartamentală 

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 

implementarea acesteia 

(Hotărîrea Guvernului nr. 

461 din 22 mai 2018) 

38.11 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) 

38.12 Dezvoltarea Sistemului 

informațional e-reținere 

 

  

   

Dezvoltarea și pilotarea 

la nivelul Poliției a  

modulului „e-Reținere” 

cu conectarea la 

Sistemul informațional 

ANP 

ARIJ 

 

Tim IV  1.Crearea softului 

necesar pentru 

furnizarea informației 

din SIA RPRAC către 

infochioșcuri;    

Planul național de acțiuni în 

domeniul drepturilor omului 

pentru anii 2018-2022 

(Hotărîrea Parlamentului 

nr.89 din 24 mai 2018); 
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 automatizat „Registrul 

persoanelor reținute, 

arestate și condamnate” 

 

2.Planificarea resurselor 

financiare pentru 

achiziționarea 

echipamentului necesar  

3. Nr. infochioșcurilor 

instalate și funcționale 

în cadrul instituțiilor de 

detenție 

4.Sistem pilotat 

5.Sistem automatizat 

dezvoltat 

6.Nr. infochioșcurilor 

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) 

38.13 Implementarea sistemelor 

informaționale 

 

 

Dezvoltarea Sistemului 

informațional e-Reținere, 

inclusiv pentru 

facilitarea accesului 

direct al deținuților la 

informațiile din propriul 

dosar personal. 

 

 

ANP 

ARIJ 

Trim. IV  1.Sistem dezvoltat 

2.Posibilității tehnice de 

interconexiune dintre 

platforma E-Reținere și 

SIA RPRAC asigurate 

 

Planul național de acțiuni în 

domeniul drepturilor omului 

pentru anii 2018-2022 

(Hotărîrea Parlamentului 

nr.89 din 24 mai 2018); 

 

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) 

Elaborarea Caietului de 

sarcini și Conceptului 

tehnic  

  

 

ARIJ 

DEAN 

Trim. IV 1.Caietului de sarcini 

elaborat 

2.Concept tehnic 

elaborat, propus spre 

promovare 

 

 

Obiectivul strategic III: Consolidarea capacităţilor sistemului judecătoresc 

 

39.  Asigurarea instanţelor cu 

echipamentul  video, audio 

1.Achiziționarea 

echipamentului video, 

AAIJ Trim. IV 1.Nr.de echipamente 

procurate. 

 

Planul de acţiuni al 
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necesar pentru înregistrarea 

audio a şedinţelor de 

judecată. 

 

 

 

 

 

audio necesar pentru 

înregistrarea video/audio 

a ședințelor de judecată. 

Guvernului pentru anii 

2016-2018 (aprobat prin HG 

nr. 890 din 20 iulie 2016 

 

 

 

 

3.Instruirea personalului 

instanțelor privind 

modul de utilizare a 

echipamentului necesar 

pentru înregistrarea 

video a ședințelor de 

judecată. 

AAIJ Trim. III 1.Nr.de persoane 

instruite. 

40.  Asigurarea instanţelor cu 

echipamentul necesar pentru 

înregistrarea video/audeo a 

şedinţelor de judecată. 

1.Achiziționarea 

echipamentului necesar 

pentru înregistrarea 

video/audeo a ședințelor 

de judecată. 

AAIJ Trim. III 

 

1.Echipamente 

procurate (conform 

Planului de finanţare). 

 

Planul de acţiuni al 

Guvernului pentru anii 

2016-2018 (aprobat prin HG 

nr. 890 din 20 iulie 2016) 

2.Instalarea 

echipamentului necesar 

pentru înregistrarea 

video/audeo a ședințelor 

de judecată. 

 

AAIJ Trim.IV 1.Nr.de echipamente 

instalate; 

 2.Nr. de instanțe 

asigurate cu 

echipamente. 

 

41.  Implementarea Planului de 

construcție/renovare a 

clădirilor instanțelor 

judecătorești reorganizate 

potrivit Legii Nr.76 din 21 

aprilie 2016 cu privire la 

reorganizarea instanțelor 

judecătorești. 

1.Identificarea 

terenurilor pentru 

construcţii. 

Încheierea contractelor 

de achiziţie publică 

pentru achiziţionarea 

serviciilor privind 

elaborarea caietelor de 

sarcini şi achiziţionarea 

de lucrări pentru 

construcţia clădirilor 

instanţelor judecătoreşti 

AAIJ Trim. IV 1.Nr.de terenuri 

identificate; 

2.Nr.de proceduri de 

achiziție efectuate; 

Raport de monitorizare 

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) 
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42.  
 

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 (aprobat prin HG 

nr. 890 din 20 iulie 2016) 

43.  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) 

 

44. 

Modernizarea statisticii 

judiciare prin dezvoltarea 

unui sistem informaţional de 

colectare, analiză şi raportare 

a datelor, precum şi stabilirea 

unor indicatori de calitate. 

1.Achiziționarea 

servciilor de dezvoltare a 

unui sistem 

informațional de 

colectare, analiză și 

raportare a datelor, 

precum și stabilirea unor 

indicatori de calitate. 

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) 

45. Analiza în dinamică a datelor 

statistice privind judecarea 

cauzelor penale, civile, 

economice, contravenţionale. 

 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) 

46.  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) 

47. Elaborarea raportului privind 

minorii care intră în conflict 

cu justiţia. 

 AAIJ Trim. I 1.Nr.de rapoarte 

elaborate; 

2.Nr.de rapoarte 

Planul de acţiuni al 

Guvernului pentru anii 

2016-2018 (aprobat prin HG 
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 publicate; 

3.Raport elaborat şi 

publicat. 

nr. 890 din 20 iulie 2016) 

48. Perfecţionarea mecanismului 

de publicare a hotărîrilor 

judecătoreşti şi extinderea 

accesului public la dosare, cu 

respectarea dreptului la 

protecţia datelor cu caracter 

personal. 

1.Ajustarea 

mecanismului 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) 

49. 

 

 

Monitorizarea procesului de 

publicare a hotărîrilor şi 

elaborarea raportului privind 

rezultatele înregistrate. 

 

1.Elaborarea rapoartelor 

privind publicarea 

hotărîrilor.   

AAIJ Trimestrial 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) 

50. 

 

Dezvoltarea și mentenanța 

sistemului informațional 

judiciar. 

1.Achiziționarea 

serviciilor de 

mentenanță. 

AAIJ Trim. I 1.Constract de 

mentenanță încheiat. 

Hotărîrea Guvernului 

Nr.650 din 26.05.2016 cu 

privire la funcționarea 

Agențiie de administrare a 

instanțelor judecătorești 
2.Achiziționarea 

serviciilor de dezvoltare 

după caz. 

AAIJ La 

solicitare 

1.Contract de dezvoltare 

încheiat.  

51. Informația privind 

Nr.condamnaților 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 

52. 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 

53. Reamplasarea instanțelor 

judecătorești și optimizarea 

1. Implementarea 

“Planului de construire a 

AAIJ 

 

Trim. IV 1.Nr.de acțiuni realizate 

în raport cu cele 
Hotărîrea Parlamentului 

Nr.259 din 08.12.2016 cu 
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numărului de judecători . clădirilor noi și/sau de 

renovare a clădirilor 

existente, necesare 

pentru buna funcționare 

a instanțelor 

judecătorești” pentru 

anul.  

planificate.  privire la asigurarea 

continuității reformelor în 

sectorul justiției 

54. 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 

configurărilor 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 

2.Acordarea asistenței 

metodologice instanțelor 

de judecată pentru 

crearea completelor 

specializate. 

 

 

 

AAIJ Trim. III 1.Nr.instanțelor care au 

beneficiat de asistența 

metodologică. 

Planul de acţiuni al 

Guvernului pentru anii 

2016-2018 (aprobat prin HG 

nr. 890 din 20 iulie 2016) 
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   54.1 Introducerea în cadrul legal-

normativ a obligativității 

notificării Consiliului 

Concurenței la înregistrarea 

tranzacțiilor economice la 

Agenția Servicii Publice 

 

 

 

 

 

 

 

DEAN 

 

Trim. III 

 

 

1.Proiect elaborat și 

remis spre examinare 

Guvernului 

2.Acte normative 

adoptate 

 

Programul național  

în domeniul concurentei şi 

ajutorului de stat  

pentru anii 2017–2020 

(aprobat prin Legea nr. 169 

din 20 iulie 2017) 

  

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

 

55. 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) 

56. Promovarea acțiunilor 

aferente ratificării/acceptării 

Amendamentelor de la 

Kampala, Amendamentului la 

art. 8 și Amendamentului la 

art. 124 la Statutul Curții 

Penale Internaționale. 

 DRI Trim. IV 1.Set de acte elaborat și 

remis pre avizare. 

 

57. 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. 

 

58.  Valorificarea relațiilor  DRI Trim. IV 1.Nr.de acordori  
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 internaționale ale 

Ministerului cu structurile și 

organizațiile internaționale, 

precum și cu autoritățile 

similare din alte state pe 

aspecte de competență ale 

instituției. 

inițiate/ 

negociate/încheiate; 

 2.Nr.de evenimente 

desfășurate; 

3.Nr.de vizite 

întreprinse/recepționat. 

59. Monitorizarea periodică a 

performanțelor principiilor 

internaționale ale eficacității 

asistenţei la nivel de ţară. 

 DAMEP Trim. II 1.Rapoarte de 

monitorizare elaborate. 

 

60. Monitorizarea implementării 

proiectelor şi programelor de 

asistenţă externă acordate 

Republicii Moldova de 

organizațiile internaționale și 

țările donatoare. 

 Cabinetul 

ministrului 

DAMEP 

Subdiviziunile 

și autorităţile 

subordonate 

MJ 

Trim. II 1.Raport de 

monitorizare a asistenței 

externe aprobat de către 

Comitetul 

interministerial pentru 

planificare strategică. 

 

61. Implementarea instrumentelor 

internaţionale relevante ale 

ONU, CoE în vederea 

dezvoltării cooperării juridice 

în materie civilă, comercială 

şi penală. 

 

 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 Europeană în 

perioada 2017-2019 (HG nr. 

1472  

din  30.12.2016) 

62. Promovarea acțiunilor 

aferente aderării la 

convențiile adoptate sub 

egida Conferinței de la Haga 

de Drept Intenațional Privat 

(HCCH). 

 

 DRI Trim. IV  1.Nr.convențiilor 

examinate; 

2.Set de acte elaborat și 

remis spre avizare. 

 

63. Promovarea acțiunilor 

aferente ratificării 

 DRI Trim. II 1. Proiect de lege 

elaborat și remis 
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Protocolului Nr.16 la CEDO. Guvernului spre 

examinare. 

 

Obiectivul strategic V:Consolidarea sistemului naţional de integritate şi de luptă împotriva corupţiei 

 

64. Asigurarea angajării şi 

promovării agenţilor publici 

pe bază de merit şi de 

integritate profesională. 

 SRUPS 

Autoritățile 

administrative 

din subordine 

 

 

 

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 conform 

Legii  numărul 

271/2008 privind 

verificarea titularilor şi 

a candidaţilor la funcţii 

publice. 

Strategia națională de 

integritate și anticorupție 

pentru anii 2017-2020 

(aprobată prin HP Nr.56 din 

30 martie 2017) 

65. Asigurarea respectării 

regimului de 

incompatibilităţi, de restricţii 

în ierarhie şi de limitare a 

publicităţii. 

 SRUPS 

Autoritățile 

administrative 

din subordine 

 

Trim. II, 

IV 

 1. Nr.de cazuri de 

incompatibilităţi şi 

restricţii în ierarhie 

atestate şi soluţionate; 

 2. Nr.de sesizări la ANI 

cu privire la încălcarea 

regimului de 

incompatibilităţi şi 

limitare a publicităţii;  

3. Nr.de persoane 

Strategia națională de 

integritate și anticorupție 

pentru anii 2017-2020 

(aprobată prin HP Nr.56 din 

30 martie 2017) 
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suspendate pentru 

asemenea încălcări. 

66. Asigurarea respectării 

regimului declarării averilor 

şi intereselor personale. 

1.Actualizarea 

registrului electronic al 

subiecțiilor declarării. 

 

2.Eliberarea  cheii 

publice subiecțiilor 

declarării. 

 

 

SRUPS 

Autoritățile 

administrative 

din subordine 

 

Permanent 1.Nr.de agenţi publici 

angajaţi/numiţi/cu 

mandatele 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/raporturi de 

muncă sau de serviciu 

au încetat pe parcursul 

anului;  

4.Nr. total de membri ai 

colegiilor/comisiilor de 

admitere în profesie de 

evaluare, disciplinare 

și/sau de etică a 

profesiilor conexe 

justiției adăugați în 

sistem; 

5.Registru electronic 

actualizat la zi; 

6.Nr. cheilor publice 

eliberate; 

7.Nr. cheilor publice 

revocate. 

Strategia națională de 

integritate și anticorupție 

pentru anii 2017-2020 

(aprobată prin HP Nr.56 din 

30 martie 2017) 

67. Asigurarea respectării 

regimului conflictelor de 

 SRUPS 

Autoritățile 

Trim. II, 

IV 

1. Nr.conflictelor de 

interese declarate și 

Strategia națională de 

integritate și anticorupție 
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interese şi neadmiterea 

favoritismului. 

administrative 

din subordine 

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 instanţa de 

judecată la solicitarea 

ANI. 

5.  Nr.de dosare penale 

şi contravenţionale 

instrumentate privind 

conflictele de interese 

penale 

pentru anii 2017-2020 

(aprobată prin HP Nr.56 din 

30 martie 2017) 

68. Asigurarea respectării 

regimului cadourilor. 

  SFA 

Autoritățile 

administrative 

din subordine 

 

Trim. IV 1. Nr.cadourilor predate 

comisiilor de evidență și 

evaluare a cadourilor în 

cadrul MJ; 

2. Nr.şi suma cadourilor 

răscumpărate în cadrul 

MJ; 

3. Nr.de cadouri 

inadmisibile, transmise 

agenţiei anticorupţie şi 

Nr.de dosare penale şi 

contravenţionale 

instrumentate. 

4. Registrele de 

evidenţă a cadourilor 

publicate pe paginile 

Strategia națională de 

integritate și anticorupție 

pentru anii 2017-2020 

(aprobată prin HP Nr.56 din 

30 martie 2017) 
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web. 

69. Asigurarea neadmiterii, 

denunţării şi tratării 

influenţelor 

necorespunzătoare. 

 SAI 

Toate 

subdiviziunile  

Autoritățile 

administrative 

din subordine 

 

Trim. IV 1. Nr.cazurilor de 

influenţă 

necorespunzătoare 

denunţate, soluţionate în 

cadrul instituției 

2. Nr.cazurilor de 

influenţă 

necorespunzătoare 

denunţate la CNA şi 

SIS. 

Strategia națională de 

integritate și anticorupție 

pentru anii 2017-2020 

(aprobată prin HP Nr.56 din 

30 martie 2017) 

70. Asigurarea neadmiterii și 

denunţării manifestărilor de 

corupţie; protecţia 

avertizorilor de integritate. 

 SAI 

Autoritățile 

administrative 

din subordine 

Trim. IV 1. Nr.manifestărilor de 

corupţie denunţate de 

către agenţii publici 

conducătorilor şi 

agenţiilor anticorupţie; 

2. Nr.avertizărilor de 

integritate depuse în 

cadrul instituției; 

3. Nr.avertizărilor de 

integritate transmise la 

CNA.  

4. Nr.avertizorilor de 

integritate supuşi 

protecţiei 

Strategia națională de 

integritate și anticorupție 

pentru anii 2017-2020 

(aprobată prin HP Nr.56 din 

30 martie 2017) 

71.  Asigurarea intoleranţei faţă 

de incidentele de integritate. 

 SRUPS 

Toate 

subdiviziunile 

Autoritățile 

administrative 

din subordine 

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 

Strategia națională de 

integritate și anticorupție 

pentru anii 2017-2020 

(aprobată prin HP Nr.56 din 

30 martie 2017) 
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autoritățile anticorupţie 

cu privire la incidentele 

de integritate ce 

constituie infracţiuni şi 

contravenţii; 

3. Nr.de suspendări din 

funcţii ale agenţilor 

publici inculpaţi pentru 

infracţiuni de corupţie 

sau conexe corupţiei. 

72. Asigurarea respectării 

transparenţei în procesul 

decizional. 

 DAMEP 

Autoritățile 

administrative 

din subordine 

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 

decisional; 

 

Strategia națională de 

integritate și anticorupție 

pentru anii 2017-2020 

(aprobată prin HP Nr.56 din 

30 martie 2017) 

73. Asigurarea respectării 

accesului la informaţii de 

interes public. 

 Toate 

Subdiviziunile 

Autoritățile 

administrative 

din subordine 

DC (dacă au 

fost astfel de 

cazuri) 

Trim. IV 1. Persoanele 

responsabile de accesul 

la informaţii de interes 

public, desemnate în 

cadrul autorităţilor. 

2. Nr.de solicitări de 

acces la informaţii, 

transmise anual 

entităţilor publice; 

3. Nr.de refuzuri de 

acces la informaţii; 

4. Nr.contestațiilor 

depuse anual în instanţa 

Strategia națională de 

integritate și anticorupție 

pentru anii 2017-2020 

(aprobată prin HP Nr.56 

din 30 martie 2017) 
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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. 

74. Asigurarea gestionării 

transparente şi responsabile a 

patrimoniului public şi a 

asistenţei externe. 

 Cabinetul 

Ministrului 

SFA 

 SAI 

DAMEP 

 Autoritățile 

administrative 

din subordine 

 

Trim. IV 1. Informaţia 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. 

4. Declaraţiile privind 

buna guvernare, 

publicate pe paginile 

web ale entităţilor 

Strategia națională de 

integritate și anticorupție 

pentru anii 2017-2020 

(aprobată prin HP Nr.56 din 

30 martie 2017) 
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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 Soluţionarea 

Contestaţiilor şi în 

instanţele de judecată şi 

rezultatele examinării 

75. Asigurarea implementării şi 

respectării normelor de etică 

şi deontologie. 

 Toate 

Subdiviziunile 

SRUPS 

Autoritățile 

administrative 

din subordine 

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 

Strategia națională de 

integritate și anticorupție 

pentru anii 2017-2020 

(aprobată prin HP Nr.56 din 

30 martie 2017) 
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etică şi deontologie, 

sancţionate disciplinar. 

76. 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 

Autoritățile 

administrative 

din subordine 

 

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 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. 

Strategia națională de 

integritate și anticorupție 

pentru anii 2017-2020 

(aprobată prin HP Nr.56 

din 30 martie 2017) 

77. Asigurarea implementării 

managementului riscurilor de 

corupţie. 

 SAI 

Autoritățile 

administrative 

din subordine 

 

 

Trim. IV 1. Registrele riscurilor, 

care includ și riscurile 

de corupţie, elaborate de 

către entităţile publice. 

2. Completarea 

registrului riscurilor cu 

riscurile de corupţie 

după incidentele de 

Strategia națională de 

integritate și anticorupție 

pentru anii 2017-2020 

(aprobată prin HP Nr.56 din 

30 martie 2017) 
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integritate din cadrul 

entităţilor publice. 

3. Raportul privind 

implementarea 

măsurilor de tratare a 

riscurilor, elaborat anual 

78. Evaluarea integrităţii 

instituţionale şi adoptarea 

planurilor de integritate. 

 

 SAI 

Autoritățile 

administrative 

din subordine 

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 

integritate profesională 

şi instituţională. 

Strategia națională de 

integritate și anticorupție 

pentru anii 2017-2020 

(aprobată prin Hotărîrea 

Parlamentului Nr.56 din 30 

martie 2017) 

79. 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) 

80. 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 

Strategia națională de 

integritate și anticorupție 

pentru anii 2017-2020 

(aprobată prin HP Nr.56 din 

30 martie 2017) 
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de către audienţi. 

81. 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) 

82. 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) 

83. Revizuirea legislaţiei în 

vederea  reglementării 

mecanismului de stabilire a 

nivelului de audienţă a 

instituţiilor mass-media  

  DEAN Trim. I 1 Proiect elaborat și 

remis Guvernului. 

Strategia națională de 

integritate și anticorupție 

pentru anii 2017-2020 

(aprobată prin HP Nr.56 

din 30 martie 2017) 

84. Extinderea listei de servicii 

publice prestate prin 

intermediul platformei 

electronice 

www.servicii.gov.md. 

1.La necesitate, 

publicarea pe platforma 

electronică 

www.servicii.gov.md a 

listei serviciilor publice 

noi apărute. 

Toate 

subdiviziunile 

ARIJ (de 

menționat 

registrele noi) 

Trim. IV 1. Nr.de servicii publice 

noi prestate prin 

intermediul platformei 

electronice 

www.servicii.gov.md, 

lansate anual; 

2. Nr.de servicii publice 

cu plată electronică prin 

intermediul platformei 

www.servicii.gov.md. 

 

Strategia națională de 

integritate și anticorupție 

pentru anii 2017-2020 

(aprobată prin HP Nr.56 din 

30 martie 2017) 

indicatorii trebuie revizuiți, 

cu indicarea concretă a 

serviciilor care trebuie 

prestate în baza platformei 

unice portalul serviciilor 

publice) 

La moment nu putem să ne 

http://www.servicii.gov.md/
http://www.servicii.gov.md/
http://www.servicii.gov.md/
http://www.servicii.gov.md/
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expunem ce servicii 

concrete vor fi lansate noi în 

anul 2018. 

85. Înaintarea acţiunilor în regres 

împotriva persoanelor 

responsabile de condamnarea 

Republicii Moldova la 

CEDO. 

1.Modificarea Legii cu 

privire la Agentul 

guvernamental (nr. 151 

din 30 iulie 2015), în 

conformitate cu 

recomandările Curții 

Constituţionale. 

 (La 25 iulie 2016,  

pronunţat hotărârea 

privind excepția de 

neconstituționalitate a 

articolului 27 din Legea 

nr. 151 din 30 iulie 2015 

cu privire la Agentul 

guvernamental 

(sesizările 25g/2016 și 

57g/2016).   

DC 

DAG 

Trim. IV 1. Acţiunile de regres 

înaintate;  

2. Sentinţele în privinţa 

persoanelor 

responsabile de 

condamnarea RM la 

CEDO, pronunţate;  

3. Volumul de mijloace 

financiare recuperate ca 

urmare a acţiunilor în 

regres de la 

responsabilii de 

condamnarea Republicii 

Moldova la CEDO. 

Strategia națională de 

integritate și anticorupție 

pentru anii 2017-2020 

(aprobată prin HP Nr.56 din 

30 martie 2017) 

 

86. 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) 

87. Crearea unei platforme 

electronice a Guvernului ce ar 

permite monitorizarea externă 

a fluxului de proiecte de legi 

şi de hotărîri ale Guvernului, 

precum şi accesul publicului 

la proiectele respective şi la 

1.Testearea sistemului 

informațional e-

Legislație 

Aprobarea 

Regulamentului 

sistemului informațional 

e-Legislație 

ARIJ 

DEAN 

DAAN 

Toate 

Subdiviziunile,  

autoritățile 

administrative 

Trim. II  1.Platforma electronică 

ce permite 

monitorizarea externă a 

fluxului de proiecte de 

legi şi de hotărîri ale 

Guvernului, integrată pe 

pagina web oficială a 

Strategia națională de 

integritate și anticorupție 

pentru anii 2017-2020 

(aprobată prin HP Nr.56 din 

30 martie 2017) 
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materialele aferente din 

momentul transmiterii lor la 

Guvern. 

Darea în exploatare a 

sistemului informațional 

e-Legislație 

 

 

din subordine. 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 

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. 

88. Asigurarea implementării 

legislației cu privire la 

îmbogățirea ilicită, 

confiscarea specială și 

confiscarea extinsă a 

bunurilor provenite din 

infracțiuni de corupție și 

conexe acestora, precum și 

1.Monitorizarea 

dosarelor examinate de 

instanțele judecătorești 

privind infracțiunile de 

corupție, efectuată prin 

colectarea datelor din 

instanțe cu referire la 

Nr.de cauze calificate ca 

AAIJ 

 

Trim. I   1.Monitorizare 

efectuată; 

2.Raport elaborat și 

publicat. 
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crearea mecanismului de 

confiscare civilă. 

îmbogățire ilicită în care 

a fost aplicată 

confiscarea extinsă. 

 

Obiectivul strategic VI: Asigurarea coordonării activității profesiilor conexe sistemului justiției 

 

89. 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) 

90. Publicarea informaţiei privind 

lista organizaţiilor 

necomerciale de utilitate 

publică, desfăşurarea 

şedinţelor Comisiei de 

certificare, precum şi a 

raportului anual de activitate 

al Comisiei de certificare. 

 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) 

91. Elaborarea cadrului conex la 

Legea Nr.191din  23.09.2016. 

1.Elaborarea conceptului 

și Regulamentului 

privind conținutul, 

modul de ținere și de 

acces la Registrul 

debitorilor. 

ARIJ 

DEAN 

DPSJ 

Trim. IV 1.Proiect elaborat și 

remis Guvernului.  

 

92. Crearea, dezvoltarea şi 

asigurarea interoperabilităţii 

sistemelor informaţionale (e-

procură, Programul integrat 

de gestionare a dosarelor şi a 

altor instrumente relevante 

 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) 
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din domeniul justiţiei, e-

Executare, e-Arest, e-

Probaţiune,e-Licenţe, 

Registrul persoanelor 

autorizate,  etc). 

 

93. Asigurarea implementării 

eficiente a prevederilor  Legii 

Nr.69 din 14.04.2016 cu 

privire la organizarea 

activității notariale. 

1.Elaborarea proiectului 

Legii cu privire la plățile 

pentru asistență 

notarială. 

DEAN  

DPSJ 

 

Trim. IV 1.Proiect elaborat.  

2. Proiect remis 

Guvernului spre 

aprobare. 

 

94. 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 

95. 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 

96. Asigurarea formării și 

instruirii continue și inițiale a 

mediatorilor. 

1.Instituirea 

mecansimelor de testare 

periodică a mediatorilor 

(trierea mediatorilor, 

descalificarea celor 

incompetenți). 

Consiliul de 

mediere 

Cabinetul 

Ministrului 

Trim. IV 1.Mecanism instituit.  

97. 1.Analiza impactului medierii 

judiciare  obligatorii asupra 

soluţionării litigiilor civile, 

evidenţierea impedimentelor 

care stau la atingerea scopului 

1.Consolidarea medierii 

judiciare   

Cabinetul 

Ministrului 

Consiliul de 

Trim. IV 1.Analiză efectuată; 

2.Recomandări 

formulate;  

3.Mecanism instituit. 
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propus. mediere 

 

98. 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 

99. 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 conform art. 39 

al Legii Nr.68 din 

14.04.2016. 

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 expertiza 

judiciară şi statutul 

expertului judiciar”, art. 39 

100. 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 

101. Procurarea echipamentului 

necesar pentru efectuarea 

calitativă şi în conformitate 

cu cerinţele ISO a 

 CNEJ Trim. II 1. Echipamente 

achziţiionate şi 

funcţionale; 

2. Personal instruit 

Planul de acţiuni de 

reformare a Centrului 

Naţional de Expertize 

judiciare pe anii 2016 – 
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expertizelor judiciare. pentru utilizarea 

echipamentului; 

3. Materiale de consum 

achiziţionate. 

 

2019 

102. 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 

103. Instruirea experţilor judiciari 

la cursuri specializate la INJ. 

 CNEJ Trim. I 2. Nr.de experţi 

instruiţi. 

Planul de acţiuni de 

reformare a Centrului 

Naţional de Expertize 

judiciare pe anii 2016 – 

2019 

104. Instruirea obligatorie iniţială 

primară şi secundară a 

angajaţilor din domeniul 

expertizei pentru obţinerea 

calificativului necesar. 

 CNEJ Trim. IV 1. 100  % noi angajaţi 

instruiţi în cadrul 

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 

expertise. 

Planul de acţiuni de 

reformare a Centrului 

Naţional de Expertize 

judiciare pe anii 2016 – 

2019 

105. 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 

Planul de acţiuni de 

reformare a Centrului 

Naţional de Expertize 

judiciare pe anii 2016 – 

2019 
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expertise. 

106. Mărirea numărului de 

personal cu includerea în 

state a funcţiilor de 

colaboratori ştiinţifici. 

 CNEJ Pe 

parcursul 

anului 

1.Nr.de experţi judiciari 

per gen de expertiză (în 

raport cu anul 2017)/ 

Planul de acţiuni de 

reformare a Centrului 

Naţional de Expertize 

judiciare pe anii 2016 – 

2019 

107. 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 

recomandărilor 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) 

2.Asigurarea Centrului 

Naţional de Expertize 

Judiciare cu sediu 

conform cerințelor 

europene. 

CNEJ Trim. IV 1.Sediu asigurat. Planul de acţiuni 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 

108. 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 

1.Elaborarea 

Regulamentului privind 

cazurile şi condiţiile 

efectuăriii stagiului 

profesional în 

străinătate. 

CNEJ 

DEAN 

Trim. IV 1.Regulament elaborat 

și aprobat. 
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infrastructurii şi a bazei 

metodologice moderne la 

efectuarea expertizelor. 

109. 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 

110. Asigurarea mentenanței 

tehnice a Centrului Național 

de Expertize Judiciare. 

1.Achiziţionarea 

echipamentului modern 

necesar pentru cercetări 

şi investigaţii  în 

procesul efectuării 

expertizelor judiciare.  

CNEJ Trim. IV 1. Echipament procurat;  

2. Reducerea termenului 

unor genuri de expertize 

judiciare şi 

corespunzător a 

termenului general de 

examinare a cauzelor. 

Hotărîrea Parlamentului 

Nr.259 din 08.12.2016 cu 

privire la asigurarea 

continuității reformelor în 

sectorul justiției 

111. 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 

judiciari. 

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) 

 

112. Formarea Consiliului 

coordonator în domeniul 

expertizei judiciare. 

1.Elaborarea şi 

aprobarea 

Regulamentului 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. 
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Obiectivul strategic VII: Contribuția la dezvoltarea mediului de afaceri 

 

113. Instituirea unui mecanism de 

utilizare a denumirii oficiale 

sau istorice a statului 

Republica Moldova în 

denumirea agenților 

economici. 

1.Elaborarea proiectului 

Hotărîrii Guvernului 

privind 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. 

DEAN 

 

Trim. IV 

 

 

 

1.Proiect elaborat și 

remis Guvernului. 

 

 

 

 

114. 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) 

115. Asigurarea dreptului de 

contestare şi recurs a 

deciziilor vamale conform 

celor mai bune practice 

europene. 

 

1.Elaborarea rapoartelor 

și  Publicarea statisticilor 

privind soluţionarea 

cauzelor comerciale. 

 

AAIJ Trim. l 

 

1.Nr. de rapoarte 

statistice elaborate și 

publicate. 

 

Foaia de parcurs pentru 

ameliorarea competitivităţii 

Republicii Moldova 

(aprobat prin HG Nr.4 din 

14.01.2014)  

Matricea de politici pentru 

ameliorarea competivității 

R.M. 

 

 

 

 

 

Obiectivul strategic VIII: Asigurarea transparenței activității ministerului 
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116. 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 

conducătorilor  

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) 

117. Asigurarea implementării 

cadrului normativ în 

domeniul accesului la 

informație, transparenței în 

procesul decizional, publicării 

datelor guvernamentale 

deschise și cu privire la 

paginile-web ale autorităților 

publice. 

 ARIJ 

Subdiviziunile 

și autorităţile 

subordonate 

MJ 

Trim. III 

 

1.Publicarea datelor 

guvernamentale 

deschise și cu privire la 

paginile-web ale 

autorităților publice. 

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) 

PNAAA* (57/1040, 

58/1041) 

118. 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) 

119. Asigurarea implementării 

cadrului normativ în 

domeniul accesului la 

informație, transparenței în 

procesul decizional. 

 

 ARIJ 

Subdiviziunile 

și autorităţile 

subordonate 

MJ 

 

Trim. I 1.Paginile web ale 

tuturor autorităților 

administrației publice 

actualizate; 

Seturile de date plasate 

pe portalul ate.gov.md  

Planul de acţiuni al 

Guvernului pentru anii 

2016-2018 (aprobat prin 

HG nr. 890 din 20 iulie 

2016) 
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 actualizate. 

120. Promovarea continuă a 

bunelor practici prin 

organizarea evenimentelor. 

Facilitarea procesului de 

consolidare a instituțiilor și a 

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. 

 SICMM 

Subdiviziunile 

și autorităţile 

subordonate 

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 Europeană în 

perioada 2017-2019 (HG nr. 

1472  

din  30.12.2016) 

121. 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 

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. 

 SICMM 

Subdiviziunile 

și autorităţile 

subordonate 

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) 

122. Elaborarea cadrului normativ 

de reglementare a raporturilor 

dintre autorităţile publice şi 

 DEAN Trim. III 1.Mecanism funcțional. 

 

Planul de acțiuni al 

Guvernului pentru anii 

2016-2018 (aprobat prin 
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societatea civilă, dezvoltarea 

la nivel naţional şi local a 

mecanismelor de promovare a 

participării organizaţiilor 

societăţii civile la procesul 

decizional. 

 HG nr. 890 din 20 iulie 

2016) 

123. 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 

124. 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) 

125. Crearea şi actualizarea fişelor 

serviciilor publice în portalul 

www.servicii.gov.md. 

 

1.La solicitare vor fi 

actualizate fișile 

serviciilor publice pe 

platforma 

www.servicii.gov.md. 

 

ARIJ 

Subdiviziunile 

și autorităţile 

subordonate 

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) 

126. Organizarea anuală a Zilelor 

Diasporei la nivel naţional şi 

local. 

 

 SICMM 

 

Trim. III 1.Nr. acţiuni la nivel 

naţional şi local 

organizate în cadrul 

ediţiilor anuale. 

Planul de acţiuni al 

Guvernului pentru anii 

2016-2018 (aprobat prin 

HG nr. 890 din 20 iulie 

2016) 

127. Implementarea  1.Identificarea, SAI Trim. II 1.Riscurile art. 10(2) din Legea Nr.229 

http://www.servicii.gov.md/
http://www.servicii.gov.md/
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unui sistem eficient de 

gestiune a riscurilor și de 

control intern în cadrul 

ministerului. 

 

reviziurea, evaluarea, și 

raportarea riscurilor 

instituționale, inclusiv a 

celor de corupție. 

 

 

 

 

 

Subdiviziunile 

aparatului 

central 

 

instituționale, inclusiv a 

celor de corupție 

identificate, revizuite, 

evaluate, și raportate de 

subdiviziunile 

aparatului central; 

 

din 23.09.2010 privind 

controlul financiar public 

intern  

 

 

 

128. Revizuirea/desc 

rierea proceselor de bază din 

cadrul aparatului central MJ. 

 SAI 

Subdiviziunile 

aparatului 

central 

Trim. II 1.Procese de bază 

descrise/actualizate de 

subdiviziunile 

aparatului central. 

Art.14 (3) lit. e din Legea 

Nr.229 din 23.09.2010 

privind controlul financiar 

public intern 

 

 

129. Implementarea unui sistem  

eficient de gestiune a 

riscurilor și de control intern 

în cadrul ministerului. 

 

 

1.Identificarea, 

reviziurea, evaluarea, și 

raportarea riscurilor 

instituționale, inclusiv a 

celor de corupție. 

 

 

SAI 

Subdiviziunile 

aparatului 

central 

Trim. III 1. Riscurile 

instituționale, inclusiv a 

celor de corupție 

identificate, revizuite, 

evaluate, și raportate de 

subdiviziunile 

aparatului central; 

2. Registrul riscurilor 

actualizat. 

art. 10 (2) din Legea 

Nr.229 din 23.09.2010 

privind controlul financiar 

public intern 

 

 

2.Revizuirea/actualizarea 

Registrului riscurilor. 

SAI Trim. IV 1.Registrul riscurilor 

revizuit/actualizat.  

130. Lansarea şi prestarea 

serviciilor online pentru 

cetăţenii Republicii Moldova 

stabiliţi peste hotare. 

 

 DA 

Subdiviziunele 

care prestează 

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) 

131. Organizarea campaniilor de 

informare privind accesul 

diasporei la serviciile online. 

 DA 

Subdiviziunele 

care prestează 

Trim. III 1.Campanii de 

informare desfăşurate; 

Planul de acţiuni al 

Guvernului pentru anii 

2016-2018 (aprobat prin HG 
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 servicii on line 2.Nr de beneficiari. nr. 890 din 20 iulie 2016) 

132. 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 

Nomenclatorului 

lucrărilor efectuate şi 

serviciilor prestate, 

contra plată, de 

Ministerul Justiţiei şi 

instituţiile subordonate 

ale acestuia şi de 

instanţele judecătoreşti şi 

tarifelor la acestea, 

precum şi a 

regulamentelor privind 

modul şi direcţiile de 

utilizare a mijloacelor 

speciale. 

DEAN 

DA 

Subdiviziunele 

care prestează 

servicii on line 

Trim. IV 1.Proiect elaborat și 

remis Guvernului. 

 

132.1 Instituirea, la nivel de 

Guvern, a unei structuri 

responsabile de cooperarea cu 

societatea civilă 

și consolidarea acesteia 

 

Elaborarea modificărilor 

cadrului normativ pentru 

instituirea structurii 

responsabile de 

cooperarea cu societatea 

civilă 

DEAN 

 

 Trim. IV 

 

 

1. Proiect elaborat și 

remis spre examinare 

Guvernului 

2. Nr. potențialele 

efecte ale modificărilor 

elaborate şi adoptate 

 

Strategia de dezvoltare a 

societății civile pentru 

perioada 2018–2020 şi 

Planul de acțiuni pentru 

implementarea acesteia 

(Legea nr. 51 din 23 martie 

2018) 

132.2 Dezvoltarea mecanismelor de 

stimulare a implicării OSC și 

a populației în asigurarea 

respectării legislației și 

identificării încălcărilor 
 

 

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 legislației și 

Strategia de dezvoltare a 

societății civile pentru 

perioada 2018–2020 şi 

Planul de acțiuni pentru 

implementarea acesteia 

(Legea nr. 51 din 23 martie 

2018) 
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identificării încălcărilor 

 

Obiectivul strategic IX: Dezvoltarea serviciilor de probațiune 

 

133. 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 

134. Implementarea proiectului de 

monitorizare electronică a 

subiecţilor probaţiunii 

 INP Trim. III Număr de obligațiuni 

stabilite de către 

instanța de judecată 

Număr de beneficiari 

monitorizaţi (anual) 

Planul de acţiuni al 

Guvernului pentru anii 

2016-2018 (aprobat prin 

HG nr. 890 din 20 iulie 

2016) 

135. 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  (anual) 

 

Planul de acţiuni al 

Guvernului pentru anii 

2016-2018 (aprobat prin 

HG nr. 890 din 20 iulie 

2016) 

136. Coordonarea activităţilor de 

derulare a programelor de 

corecţie a comportamentului 

 INP Trim. III Număr de obligaţiuni 

stabilite de instanţa de 

judecată 

Planul de acțiuni al 

Guvernului pentru anii 

2016-2018 (aprobat prin 
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şi de adaptare socială Număr de beneficiari 

participanți în programe  

Număr de activități 

desfășurate  (anual) 

HG nr. 890 din 20 iulie 

2016) 

 

137. 

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) 

138. 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 

monitorizării, publicarea 

raportului și a 

recomandărilor. 

 

INP Trim.III 1.Expert contractat. Hotărîrea Parlamentului 

Nr.259 din 08.12.2016 cu 

privire la asigurarea 

continuității reformelor în 

sectorul justiției 

139. Extinderea aplicării 

monitorizării electronice. 

1.Elaborarea proiectului 

HG privind Crearea 

Centrul de monitorizare 

electronică. 

INP 

 DEAN 

 

Trim. II 1.Proiect elaborat; 

2.Centru creat. 

 

Strategia de dezvoltare a 

sistemului de probațiune 

pentru perioada anilor 

2016-2020 

140. Asigurarea funcţionalităţii 

Centrului de Monitorizare 

Electronică. 

 

1.Procurarea 

echipamentului necesar 

pentru funcționarea 

Centrului de 

Monitorizare 

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) 

141. 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 
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142. 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.subiecților 

implicați în activități 

comunitare. 

Strategia de dezvoltare a 

sistemului de probațiune 

pentru perioada anilor 

2016-2020 

143.  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 

144. Identificarea și adoptarea 

unor noi măsuri și sancțiuni 

comunitare. 

1.Elaborarea unui 

proiect de lege privind 

modificarea și 

completarea legislației, 

care să transpună 

recomandările 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 

145. 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 

145.1 Realizarea politicii de stat în 

domeniul probațiunii 

   

 

Monitorizarea și 

evaluarea implementării 

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, 

Planul național de acțiuni 

în domeniul drepturilor 

omului pentru anii 2018-

2022 (Hotărîrea 

Parlamentului nr.89 din 24 

mai 2018 
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 dezagregate pe categorii 

de evidentă 

3. Nr./rata 

condamnaților supuși 

probațiunii angajați în 

cîmpul muncii/abilitați 

economic 

4. Rata condamnaților 

care au beneficiat de 

programe probațional  

5. Rata anuală a 

recidivei infracționale 

comise de condamnații 

supuși probațiunii 

 Dezvoltarea capacităților 

instituționale 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 
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145.2 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 

 

 

Obiectivul strategic X: Asigurarea îmbunătățirii condițiilor de detenție 

 

146. 

 

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) 

2.Finalizarea lucrărilor 

de reconstrucţie a unui 

bloc de detenție a 

Penitenciarului nr.3-

Leova. 

ANP Trim. IV 1.Lucrări de 

reconstrucție finalizate. 

Planul de acţiuni al 

Guvernului pentru anii 

2016-2018 (aprobat prin 

HG nr. 890 din 20 iulie 

2016) 

3.Continuarea lucrărilor 

de reconstrucţie a 

Penitenciarului 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) 

4.Elaborarea 

documentației de proiect 

pentru construcţia unui 

ANP  

Unitatea de 

implementare 

Trim. III 1.Documentație de 

proiect elaborată. 

Planul de acţiuni al 

Guvernului pentru anii 

2016-2018 (aprobat prin 
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nou penitenciar în mun. 

Chișinău. 

a Proiectului HG nr. 890 din 20 iulie 

2016) 

5.Inițierea procedurii de 

organizare a licitației 

publice internaționale 

pentru contractarea 

Companiei de 

construcție a 

penitenciarului din mun. 

Chișinău. 

ANP  

Unitatea de 

implementare 

a Proiectului 

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) 

 6.Inițierea procedurii de 

organizare a licitației 

publice internaționale 

pentru contractarea 

Companiei de 

supraveghere în 

construcție a noului 

penitenciar din mun. 

Chișinău. 

ANP  

Unitatea de 

implementare 

a Proiectului 

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) 

147. Respectarea drepturilor 

fundamentale ale omului; 

eliminarea tuturor formelor 

de rele tratamente. 

1.Eliminarea tuturor 

formelor de rele 

tratamente. 

ANP Trim. III 1.Infrastructură 

reabilitată, construită; 

unități de transport și 

echipament necesar 

achiziționat; condiții 

create. 

  

Strategia națională de 

ordine și securitate publică 

pentru anii 2017-2020 

(aprobată prin HG Nr.354 

din 31.05.2017) 

 

148. 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) 
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149. Respectarea drepturilor 

persoanelor aflate în locuri de 

detenţie, prevenirea şi 

combaterea torturii, 

îmbunătăţirea sistemului de 

reabilitare a acestora. 

Asigurarea reorganizării 

serviciilor medicale din 

penitenciare. 

 

 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 necesităţile 

reale; 

3. Numărul serviciilor 

medicale dotate conform 

necesităților. 

Planul de acţiuni al 

Guvernului pentru anii 

2016-2018 (aprobat prin 

HG nr. 890 din 20 iulie 

2016) 

150. 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 

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 

3. Elaborarea proiectului 

de modificare a ordinului 

interdepartamental MJ, 

PG, MAI, SV, CCCEC 

nr. 198/84/11/166/10/2-

30/44 din 04 mai 2007 cu 

privire la evidența unică a 

persoanelor care au 

săvîrșit infracțiuni, a 

rezultatelor examinării 

cauzelor penale, modul 

de completare și 

ANP;  

DEAN 

Trim. II  1. Proiect elaborat și 

remis Guvernului. 
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prezentare a actelor de 

evidență primară 

151. Respectarea drepturilor 

persoanelor aflate în locuri de 

detenţie, prevenirea şi 

combaterea torturii, 

îmbunătăţirea sistemului de 

reabilitare a acestora. 

Asigurarea reorganizării 

serviciilor medicale din 

penitenciare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 necesităţile 

reale; 

3. Servicii medicale 

reorganizate. 

Planul de acţiuni al 

Guvernului pentru anii 

2016-2018 (aprobat prin HG 

nr. 890 din 20 iulie 2016) 

1. Crearea Direcției de 

asistență medicală 

penitenciară  in 

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 

2. Identificarea și 

aplicarea unui mecanism 

de verificare a 

persoanelor aflate în 

detenție privind starea de 

sănătate mintală, 

asigurarea deținuților cu 

servicii de asistență 

psihiatrică necesară. 

ANP Trim.IV 1.Mecanism elaborat. Hotărîrea Comisiei 

drepturilor Omului și 

relațiilor interetnice a 

Parlamentului Republicii 

Moldova nr.243 din 11 

decembrie 2017 

3. Elaborarea proiectelor 

de modificare a cadrului 

normativ  privind 

încadrarea deţinuţilor în 

categoria persoanelor 

asigurate medical alături 

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 
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de celelalte categorii de 

persoane aflate la 

întreţinerea statului 

152. Implementa 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 

Regulamentului 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 

153. Actualizarea normelor 

existente în vederea 

îmbunătăţirii raţiei alimentare 

conform regulilor nutriţionale 

(cantitativ, proteic, caloric şi 

gustativ) 

1. Efectuarea unui studiu 

privind normele de 

alimentare a persoanelor 

deținute conform 

normelor nutriționiste 

ANP Trim. III  1.Recomandări privind 

modificarea normelor 

actuale, formulate. 

Hotărîrea Comisiei 

drepturilor Omului și 

relațiilor interetnice a 

Parlamentului Republicii 

Moldova nr.243 din 11 

decembrie 2017 

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 

154. Asigurarea sistemului 

penitenciar cu personal 

suficient și competent 

1. Elaborarea proiectului 

Hotărîrii Guvernului cu 

privire la standardizarea 

necesarului de personal 

pe domenii de activitate 

ANP Trim. II  1.Proiect expediat 

Guvernului pentru 

aprobare. 

Hotărîrea Comisiei 

drepturilor Omului și 

relațiilor interetnice a 

Parlamentului Republicii 

Moldova nr.243 din 11 
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ale sistemul penitenciar decembrie 2017 

2. Instruirea personalului 

sistemului penitenciar în 

domeniul neadmiterii 

torturii, tratamentului 

inuman și degradant 

ANP  Trim.IV 1.Nr. de cursuri 

organizate; 

2.Nr. de persoane 

instruite. 

Hotărîrea Comisiei 

drepturilor Omului și 

relațiilor interetnice a 

Parlamentului Republicii 

Moldova nr.243 din 11 

decembrie 2017 

155. 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 

condiții 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 

156. 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 

penitenciarelor 

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 

2. Identificarea 

principalelor lacune din 

legislația națională ce 

ține de utilizarea 

veniturilor obținute în 

cadrul subdiviziunilor 

penitenciare. 

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 

157. Revizuirea formelor de 

stimulare a personalului 

1.Elaborarea 

propunerilor de 

ANP Trim.IV 1.Proiect de modificare 

a Legii  nr.  355 din 

Hotărîrea Comisiei 

drepturilor Omului și 
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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. 

modificare legislației 

privind salarizarea 

personalului penitenciar, 

prin instituirea unui spor 

de performanță care va fi 

calculat în raport cu 

salariul mediu pe 

economie  

 

23.12.2005 cu privire la  

sistemul de salarizare în 

sistemul bugetar, 

elaborat și remis 

Guvernului  

relațiilor interetnice a 

Parlamentului Republicii 

Moldova nr.243 din 11 

decembrie 2017 

158. Publicarea seturilor de date 

deschise privind bugetele din 

sistemul penitenciar pe 

portalul date.gov.md. 

 

 

 

ANP Trim.IV 1.Seturi de date privind 

bugetele sistemului 

penitenciar plasate în 

format prelucrabil 

automat pe 

date.gov.md.  

Planul de acţiuni al 

Guvernului pentru anii 

2016-2018 (aprobat prin 

HG nr. 890 din 20 iulie 

2016) 

159. Elaborarea proiectului 

Hotărîrii Guvernului privind 

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. 

 

159.1 Asigurarea respectării  

garanțiilor fundamentale din 

domeniul drepturilor omului 

 

   

 

Evaluarea codurilor de 

etică și deontologie a 

personalului din 

instituțiile care asigură 

detenția persoanelor și, 

după caz, includerea în 

textul acestora a 

obligațiilor de respectare 

ANP 

 

Trim. IV 

 

 

1. Coduri de etică și 

deontologie evaluate și 

modificate, după caz 

2. Obligații incluse în 

codurile de etică și 

deontologice 

3. Numărul plângerilor 

de la persoanele în 

Planul național de acțiuni în 

domeniul drepturilor omului 

pentru anii 2018-2022 

(Hotărîrea Parlamentului 

nr.89 din 24 mai 2018 
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a garanțiilor 

fundamentale din 

domeniul drepturilor 

omului 

detenție privind 

nerespectarea 

garanțiilor legale 

fundamentale 

4. Nr. încălcărilor și 

sancțiunile aplicate 

pentru încălcarea 

codurilor de etică 

159.2 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  

psihoneurologice 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) 

159.3 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 

 159.4 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 

Planul național de acțiuni în 

domeniul drepturilor omului 

pentru anii 2018-2022 

(Hotărîrea Parlamentului 

nr.89 din 24 mai 2018) 
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 3. Nr. condamnărilor 

Republicii Moldova la 

CtEDO pentru condiţii 

de detenţie contrare  

prevederilor art. 3 din 

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 

159.5 Consolidarea capacităților 

instituționale la nivelul 

instituțiilor penitenciare și 

dezvoltarea profesională a 

personalului din sistemul 

penitenciar 

 

 

 ANP 

 

Trim. IV 

 

1. Numărul de 

psihologi/ asistenți 

sociali în instituțiile 

penitenciare în creștere, 

raportat la numărul de 

deținuți 

2. Programe de instruire 

pentru personalul din 

serviciul penitenciar 

axate pe dezvoltarea 

competențelor și 

Planul național de acțiuni în 

domeniul drepturilor omului 

pentru anii 2018-2022 

(Hotărîrea Parlamentului 

nr.89 din 24 mai 2018) 
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drepturile omului 

3. Rata personalului din 

sistemul penitenciar 

instruit 

159.6 Planificarea/alocarea anuală a 

mijloacelor financiare 

necesare pentru   

implementarea  proiectelor de 

construcție / reconstrucție a 

penitenciarelor: 

(Centrul penitenciar 

Chișinău, Casa de arest Bălți, 

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) 

 

 ANP 

DMI 

Anual  

 

 

1. Suma mijloacelor 

financiare alocate 

pentru implementarea 

proiectelor de 

construcție/reconstrucție 

a penitenciarelor  

2. Planuri individuale 

de 

construcție/reconstrucție 

pentru fiecare 

penitenciar 

3. Gradul de absorbție a 

mijloacelor financiare 

alocate 

4. Numărul instituțiilor 

penitenciare 

construite/renovate 

Planul național de acțiuni în 

domeniul drepturilor omului 

pentru anii 2018-2022 

(Hotărîrea Parlamentului 

nr.89 din 24 mai 2018) 

159.8 Aprobarea normelor minime 

de echipare a spațiilor de 

detenție necesare pentru 

deținerea în condiții 

corespunzătoare a  

persoanelor cu dizabilități 

private de libertate 

 

Evaluarea posibilităților  

de transpunere a 

normelor existente în 

domeniu și  

aplicabilitatea acestora  

în cadrul administrației 

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) 
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159.9 

 

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 

interdepartamental 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) 

 

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

 

160.   Elaborarea și diseminarea 

unui pachet standard de 

materiale informaționale 

pentru diferite 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  

 INP 

 

Trim. IV 

 

 

1.Pachete 

informaționale elaborate 

și diseminate 

2.Nr. de pachete 

informaționale elaborate 

și diseminate 

 

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) 

161. Includerea anuală a tematicii 

de prevenire și combatere a 

violenţei faţă de femei și 

violenţei în familie în 

planurile sectoriale de 

 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 
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dezvoltare profesională ale 

autorităţilor cu competenţe în 

domeniu 

pentru anii 2018-2020 

privind implementarea 

acesteia  (aprobate prin H.G. 

nr. 281 din 3 aprilie 2018) 

162.  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) 

 163. 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 

privind implementarea 

acesteia  (aprobate prin H.G. 

nr. 281 din 3 aprilie 2018) 

 164. 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.Raporte 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) 

165. Perfecționarea mecanismului 

de remitere spre executare a 

ordonanțelor de protecție a 

 DEAN 

 

 

Trim. IV 

 

1.Proiect de act 

legislativ elaborat 

Strategia naţională de 

prevenire și combatere a 

violenței faţă de femei și 



73 
 

victimelor violenței în familie

  

 

 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) 

166. Elaborarea şi punerea în 

aplicare a programelor  

probațional   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) 

167. Elaborarea mecanismului de 

asigurare a expertizelor 

extrajudiciare și judiciare 

gratuite, la solicitarea 

victimelor infracțiunilor de 

violenta în familie şi 

infracțiunilor privind viața 

sexuală.   

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 

Guvernamental sau a 

Avocatului Poporului 

sînt suportate din 

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) 
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bugetul de stat”. 

168. 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  (aprobate prin H.G. 

nr. 281 din 3 aprilie 2018) 

169. Acordarea asistenței 

metodologice autorităților 

administrației 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 

 INP 

ANP 

 

Trim. IV 1. Propuneri/ 

recomandări elaborate 

privind îmbunătățirea 

sistemului de colectare 

a datelor 

2.Posibilitatea de 

interconectare dintre 

modulul ”e-Reținere” și 

SIA RPRAC asigurată 

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  (aprobate prin H.G. 

nr. 281 din 3 aprilie 2018) 

 

Obiectivul strategic XII: Consolidarea sistemului de justiție juvenilă 
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  170. Implementarea măsurilor 

punitive neprivative de 

libertate aplicate minorilor în 

conflict cu legea 

  

 

Aplicarea  alternativelor 

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 penale 

examinate 

4. Nr. de minori 

condamnați care au 

beneficiat de aplicarea 

art.92 Codului Penal 

Planul național de acțiuni în 

domeniul drepturilor omului 

pentru anii 2018-2022 

(Hotărîrea Parlamentului 

nr.89 din 24 mai 2018) 

  171. Consolidarea activității de 

probațiune juvenilă 

 

Implementarea  

Strategiei de dezvoltare 

a sistemului  

probaţiunii pentru anii  

2016-2020  şi a Planului 

de acţiuni pentru 

implementarea 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) 

  172. Asigurarea audierii în condiții 

speciale a copiilor victime ale 

infracțiunilor 

  

  

Analiza și perfecționarea 

cadrului normativ 

privind audierea în 

condiții speciale a 

copiilor victime/ martori 

ai infracțiunilor, inclusiv 

sporirea capacităților 

intervievatorului 

DEAN Trim IV 

 

 

1.Proiect elaborat și 

remis spre examinare 

Guvernului 

2.Cadru normativ 

adoptat, după caz 

Planul național de acțiuni în 

domeniul drepturilor omului 

pentru anii 2018-2022 

(Hotărîrea 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 
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