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 Aspecte introductive 

 Planul anual de acțiuni al Ministerului Justiției pentru anul 2013 a fost elaborat în conformitate cu obiectivele stabilite în documentele de politici cu 

angajamente în domeniile de activitate ale ministerului.  

 Structura Planului anual de acțiuni al Ministerului Justiției pentru anul 2013  este expusă conform Anexei nr.1 la Regulamentul cu privire la evaluarea 

performanței colective aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr.94 din 1 februarie 2013. 

 PLANUL ANUAL DE ACȚIUNI AL MINISTERULUI JUSTIȚIEI PENTRU ANUL 2013 ESTE DIVIZAT ÎN IV COMPARTIMENTE: 

  II..  IImmpplleemmeennttaarreeaa  pprreevveeddeerriilloorr  ddooccuummeenntteelloorr  ddee  ppoolliittiiccii  șșii  aa  ppllaannuurriilloorr  gguuvveerrnnaammeennttaallee  ((ssttrruuccttuurraatt  îînn  1199  oobbiieeccttiivvee  ggeenneerraallee))..  

  IIII..  DDeessffăăşşuurraarreeaa  aaccttiivviittăăţţiilloorr  ssuupplliimmeennttaarree  ccaaddrruulluuii  ddee  aaccttiivviittaattee  pprreevvăăzzuutt  ddee  ddooccuummeenntteellee  ddee  ppoolliittiiccii  șșii  ppllaannuurriillee  gguuvveerrnnaammeennttaallee  ddee  ccăăttrree  

ssuubbddiivviizziiuunniillee  ssttrruuccttuurraallee  mmiinniisstteerruulluuii..  

  IIIIII..DDeessffăăşşuurraarreeaa  aaccttiivviittăăţţiilloorr  ssuupplliimmeennttaarree  ccaaddrruulluuii  ddee  aaccttiivviittaattee  pprreevvăăzzuutt  ddee  ddooccuummeenntteellee  ddee  ppoolliittiiccii  șșii  ppllaannuurriillee  gguuvveerrnnaammeennttaallee  ddee  ccăăttrree  

aauuttoorriittăățțiillee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ddiinn  ssuubboorrddiinneeaa  mmiinniisstteerruulluuii..  

  IIVV..  MMoonniittoorriizzaarreeaa  PPllaannuulluuii  ddee  aaccttiivviittaattee..  

  

 

 Monitorizarea Planului anual de acțiuni al Ministerului Justiției pentru anul 2013 va fi efectuată de către Direcția analiză, monitorizare și evaluare a 

politicilor. 

 

 Rapoartele privind gradul de implementare al Planului anual de acțiuni al Ministerului Justiției pentru anul 2013 vor fi prezentate semestrial Direcției analiză, 

monitorizare și evaluare a politicilor de către subdiviziunile structurale și autoritățile administrative din subordine.  

 

 Raportul anual va fi întocmit conform Anexei nr.6 la Regulamentul cu privire la evaluarea performanței colective. 
 

 După aprobarea Raportului anual de activitate al Ministerului Justiției pentru anul 2013, acesta va fi plasat pe pagina web oficială a autorității. 

 

 Modificarea Planului anual de acțiuni al Ministerului Justiției pentru anul 2013 va fi efectuată 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. 
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1.Misiunea Ministerului Justiţiei 

Ministerul exercită conducerea, coordonarea şi controlul în domeniile de competenţă, realizează politica statului în domeniul justiţiei şi drepturilor omului, 

contribuie la menţinerea stabilităţii şi calităţii cadrului normativ, la armonizarea acestuia cu standardele internaţionale, veghează asupra respectării principiului 

supremaţiei legii. 

 

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

1) elaborarea şi monitorizarea implementării documentelor de politici în domeniul justiţiei şi protecţiei drepturilor omului; 

2) creaţia legislativă şi perfecţionarea legislaţiei; 

3) crearea, dezvoltarea sistemului de stat al informaţiei juridice, evidenţa şi sistematizarea legislaţiei; 

4) coordonarea şi monitorizarea procesului de armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene; 

5) stabilirea şi valorificarea relaţiilor internaţionale în domeniile de competenţă şi coordonarea procesului de acordare a asistenţei juridice internaţionale; 

6) asigurarea activităţii reprezentantului Guvernului la Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi a reprezentanţilor Guvernului în Parlament şi la Curtea 

Constituţională; 

7) reglementarea, organizarea, coordonarea sau supravegherea unor profesii şi servicii juridice; 

8) asigurarea înregistrării organizaţiilor necomerciale (partide, culte, organizații obștești); 

9) promovarea politicii de stat în domeniul punerii în executare a pedepselor penale privative de libertate, măsurii arestului preventiv, sancţiunii arestului 

contravenţional, măsurilor de siguranţă aplicate deţinuţilor, precum şi în domeniul probaţiunii; 

10) supravegherea activităţii organelor de stare civilă şi a respectării legislaţiei în procesul înregistrării de stat a actelor de stare civilă; 

11) exercitarea controlului asupra instanţelor judecătoreşti în privinţa problemelor organizatorice; 

12) coordonarea şi monitorizarea înregistrării de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali; 

13) coordonarea şi promovarea politicii în domeniul expertizei judiciare. 
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3. Ministerul Justiției (aparatul central și autoritățile administrative din subordine) are planificat pentru anul 2013, conform Anexei nr.2 la Legea nr. 249 

din 02.11.2012 bugetului de stat pe anul 2013, limitele de cheltuieli finanțate de la bigetul de stat, prezentate în tabelul de mai jos: 

 

 

Bugetul Total Cheltuieli de personal % - Salarii 
% - Cheltuieli de menținere și 

operaționale 

816 433,8 312,785,4 46,6 53,4 

 

 

 

4.  Conform statelor de personal, avizate de către Cancelaria de Stat în anul 2012, sînt aprobate 137 de funcții. 

 

 

 La situația din 1 ianuarie 2013, în cadrul aparatului central al Ministerului Justiției, 100 funcții sînt ocupate, vacante sînt 37 de funcții. 
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II..  IImmpplleemmeennttaarreeaa  pprreevveeddeerriilloorr  ddooccuummeenntteelloorr  ddee  ppoolliittiiccii  șșii  aa  ppllaannuurriilloorr  gguuvveerrnnaammeennttaallee  

 

  PPrrooggrraammuull  ddee  aaccttiivviittaattee  aall  GGuuvveerrnnuulluuii  RReeppuubblliicciiii  MMoollddoovvaa  IInntteeggrraarreeaa  EEuurrooppeeaannăă::  LLiibbeerrttaattee,,  DDeemmooccrraațțiiee,,  BBuunnăăssttaarree  22001111--22001144..  

  PPllaannuull  ddee  aaccțțiiuunnii  aall  GGuuvveerrnnuulluuii  ppeennttrruu  aanniiii  22001122--22001155  aapprroobbaatt  pprriinn  HHoottăărrîîrreeaa  GGuuvveerrnnuulluuii  nnrr..228899  ddiinn  0077..0055..22001122..  

  SSttrraatteeggiiaa  ddee  rreeffoorrmmăă  aa  sseeccttoorruulluuii  jjuussttiițțiieeii  ppeennttrruu  aanniiii  22001111--22001166  aapprroobbaattăă  pprriinn  LLeeggeeaa  nnrr..  223311  ddiinn  2255..1111..22001111..  

  PPllaannuull  ddee  aaccțțiiuunnii  ppeennttrruu  iimmpplleemmeennttaarreeaa  SSttrraatteeggiieeii  ddee  rreeffoorrmmăă  aa  sseeccttoorruulluuii  jjuussttiițțiieeii  ppeennttrruu  aanniiii  22001111--22001166  aapprroobbaatt  pprriinn  HHoottăărrîîrreeaa  PPaarrllaammeennttuulluuii  nnrr..66  ddiinn  

1166..0022..22001122..  

  SSttrraatteeggiiaa  NNaațțiioonnaallăă  ddee  DDeezzvvoollttaarree  ,,,,MMoollddoovvaa  22002200::  77  ssoolluuțțiiii  ppeennttrruu  ccrreeșștteerreeaa  eeccoonnoommiiccăă  șșii  rreedduucceerreeaa  ssăărrăăcciieeii  aapprroobbaattăă  pprriinn  LLeeggeeaa  nnrr..  116666  ddiinn  1111..0077..22001122..  

  AAccoorrdd  ddee  ffiinnaannțțaarree  ddiinnttrree  GGuuvveerrnnuull  RReeppuubblliicciiii  MMoollddoovvaa  șșii  UUnniiuunneeaa  EEuurrooppeeaannăă  pprriivviinndd  PPrrooggrraammuull  ddee  ssuuppoorrtt    aall  rreeffoorrmmeeii  îînn  jjuussttiițțiiee  ((PPNNAA  22001122))  aapprroobbaatt  îînn  

șșeeddiinnțțaa  ddee  GGuuvveerrnn  ddiinn  2233..0011..22001133..  

  PPllaannuull  nnaațțiioonnaall  ddee  aaccțțiiuunnii  îînn  ddoommeenniiuull  ddrreeppttuurriilloorr  oommuulluuii  ppee  aanniiii  22001111--22001144  aapprroobbaatt  pprriinn  HHoottăărrîîrreeaa  PPaarrllaammeennttuulluuii  nnrr..9900  ddiinn  1122..0055..22001111,,  mmooddiiffiiccaatt  pprriinn  

HHoottăărrîîrreeaa  PPaarrllaammeennttuulluuii  nnrr..332277  ddiinn  0088..0033..22001133..  

  PPrrooggrraammuulluuii  NNaațțiioonnaall  ddee  iimmpplleemmeennttaarree  aa  PPllaannuulluuii  ddee  aaccțțiiuunnii  RReeppuubblliiccaa  MMoollddoovvaa  --  UUnniiuunneeaa  EEuurrooppeeaannăă  îînn  ddoommeenniiuull  lliibbeerraalliizzăărriiii  rreeggiimmuulluuii  ddee  vviizzee  pprriinn  

HHoottăărrîîrreeaa  GGuuvveerrnnuulluuii  nnrr..112222  ddiinn  0044..0033..22001111..  

  MMăăssuurriillee  aaddiiţţiioonnaallee  llaa  PPrrooggrraammuull  NNaaţţiioonnaall  ddee  iimmpplleemmeennttaarree  aa  PPllaannuulluuii  ddee  AAccţţiiuunnii  RReeppuubblliiccaa  MMoollddoovvaa  ––  UUnniiuunneeaa  EEuurrooppeeaannăă  îînn  ddoommeenniiuull  lliibbeerraalliizzăărriiii  

rreeggiimmuulluuii  ddee  vviizzee  aapprroobbaattee  pprriinn  HHoottăărrîîrreeaa  GGuuvveerrnnuulluuii  nnrr..113300  ddiinn  2244..0022..22001122..  

  PPllaannuull  ddee  aaccţţiiuunnii  aall  RReeppuubblliicciiii  MMoollddoovvaa  pprriivviinndd  iimmpplleemmeennttaarreeaa  RReeccoommaannddăărriilloorr  CCoommiissiieeii  EEuurrooppeennee  ppeennttrruu  iinnssttiittuuiirreeaa  ZZoonneeii  ddee  LLiibbeerr  SScchhiimmbb  AApprrooffuunnddaatt  

şşii  CCuupprriinnzzăăttoorr  ddiinnttrree  RReeppuubblliiccaa  MMoollddoovvaa  şşii  UUnniiuunneeaa  EEuurrooppeeaannăă  aapprroobbaatt  pprriinn  HHoottăărrîîrreeaa  GGuuvveerrnnuulluuii  11112255  ddiinn  1144..1122..22001100..  

  PPllaannuull  iinnddiivviidduuaall  ddee  aaccțțiiuunnii  aall  PPaarrtteenneerriiaattuulluuii  RReeppuubblliiccaa  ––  MMoollddoovvaa  ––  NNAATTOO  aapprroobbaatt  pprriinn  HHoottăărrîîrreeaa  GGuuvveerrnnuulluuii  nnrr..  774466  ddiinn  1188..0088..22001100..  

  PPllaannuull  ddee  iimmpplleemmeennttaarree  aa  PPllaannuulluuii  iinnddiivviidduuaall  ddee  aaccțțiiuunnii  aall  PPaarrtteenneerriiaattuulluuii  RReeppuubblliiccaa  MMoollddoovvaa  --    NNAATTOO  ((IIPPAAPP  RRMM--NNAATTOO))  aapprroobbaatt  pprriinn  HHoottăărrîîrreeaa  

GGuuvveerrnnuulluuii  nnrr..  774466  ddiinn  1188..0088..22001100..  

  PPllaannuull  ddee  aaccțțiiuunnii  ppee  ppeerriiooaaddaa  22001100--22001133  ppeennttrruu  iimmpplleemmeennttaarreeaa  rreeccoommaannddăărriilloorr  CCoommiitteettuulluuii  OONNUU  ffoorrmmuullaattee  uurrmmaarree  aa  ssuussțțiinneerriiii  RRaappoorrttuulluuii  ppeerriiooddiicc  

pprriivviinndd  iimmpplleemmeennttaarreeaa  PPaaccttuulluuii  IInntteerrnnaațțiioonnaall  ccuu  pprriivviirree  llaa  ddrreeppttuurriillee  cciivviillee  șșii  ppoolliittiiccee..  

  SSttrraatteeggiiaa  nnaațțiioonnaallăă  aannttiiccoorruuppțțiiee  ppee  aanniiii  22001111--22001155  aapprroobbttăă  pprriinn  HHoottăărrîîrreeaa  PPaarrllaammeennttuulluuii  nnrr..115544  ddiinn  2211..0077..22001111..  

  PPllaannuull  ddee  aaccțțiiuunnii  ppee  aanniiii  22001122--22001133  ppeennttrruu  iimmpplleemmeennttaarreeaa  SSttrraatteeggiieeii  nnaațțiioonnaallee  aannttiiccoorruuppțțiiee  ppee  aanniiii  22001111--22001155  aapprroobbaatt  pprriinn  HHoottăărrîîrreeaa  PPaarrllaammeennttuulluuii  nnrr..  1122  

ddiinn  1177..0022..22001122..  

  PPllaannuull  ddee  aaccțțiiuunnii  ppeennttrruu  oo  GGuuvveerrnnaarree  DDeesscchhiissăă  ppee  aanniiii  22001122--22001133  aapprroobbaatt  pprriinn  HHoottăărrîîrreeaa  GGuuvveerrnnuulluuii  nnrr..119955  ddiinn  0044..0044..22001122..  

  PPllaannuull  ddee  aaccțțiiuunnii  ppeennttrruu  aannuull  22001133  ppeennttrruu  iimmpplleemmeennttaarreeaa  PPrrooggrraammuulluuii  ssttrraatteeggiicc  ddee  mmooddeerrnniizzaarree  tteehhnnoollooggiiccăă  aa  gguuvveerrnnăărriiii  ((ee--TTrraannssffoorrmmaarree))  aapprroobbaatt  pprriinn  

HHoottăărrîîrreeaa  ddee  GGuuvveerrnn  nnrr..997722  ddiinn  2211..1122..22001122..  
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  PPllaannuull  ddee  aaccțțiiuunnii  ppeennttrruu  iimmpplleemmeennttaarreeaa  SSttrraatteeggiieeii  ddee  ddeezzvvoollttaarree  aa  ssoocciieettăățțiiii  cciivviillee  aapprroobbaattăă  pprriinn  LLeeggeeaa  nnrr..220055  ddiinn  2288..0099..22001122..  

  PPllaannuull  ddee  aaccțțiiuunnii  ppeennttrruu  iimmpplleemmeennttaarreeaa  PPrrooggrraammuulluuii  nnaațțiioonnaall  ssttrraatteeggiicc  îînn  ddoommeenniiuull  sseeccuurriittăățțiiii  ddeemmooggrraaffiiccee  aa  RReeppuubblliicciiii  MMoollddoovvaa  ((aanniiii  22001111--22001133))  aapprroobbaatt  

pprriinn  HHoottăărrîîrreeaa  ddee  GGuuvveerrnn  nnrr..776688  ddiinn  1122..1100..22001111..  

  CCoonncceeppțțiiaa  pprriivviinndd  ffiinnaannțțaarreeaa  ssiisstteemmuulluuii  jjuuddeeccăăttoorreesscc  ppee  aanniiii  22001100--22001133  aapprroobbaattăă  pprriinn  HHoottăărrîîrreeaa  GGuuvveerrnnuulluuii  nnrr..880033  ddiinn  0077..0099..22001100..  

  CCoonncceeppțțiiaa  rreeffoorrmmăărriiii  ssiisstteemmuulluuii  ppeenniitteenncciiaarr  ((aanneexxaa  nnrr..  11));;  PPllaannuull  ddee  mmăăssuurrii  ppee  aanniiii  22000044--22002200  ppeennttrruu  rreeaalliizzaarreeaa  CCoonncceeppțțiieeii  rreeffoorrmmăărriiii  ssiisstteemmuulluuii  

ppeenniitteenncciiaarr  ((aanneexxaa  nnrr..22))  aapprroobbaattee  pprriinn  HHoottăărrîîrreeaa  GGuuvveerrnnuulluuii  nnrr..  11662244  ddiinn  3311..1122..22000033..  

  SSttrraatteeggiiaa  nnaațțiioonnaallăă  aannttiiddrroogg  ppee  aanniiii  22001111--22001188  aapprroobbaattăă  pprriinn  HHoottăărrîîrreeaa  GGuuvveerrnnuulluuii    nnrr..  11220088  ddiinn  2277..1122..22001100..  

  PPrrooggrraammuull  ddee  ddeezzvvoollttaarree  ssttrraatteeggiiccăă  ppee  aanniiii  22001122--22001144  aapprroobbaatt  pprriinn  OOrrddiinnuull  MMiinniisstteerruulluuii  JJuussttiițțiieeii  nnrr..9922  ssiinn  2299..0022..22001122..  

 PPllaannuull  ddee  iinntteeggrriittaattee  aall  MMiinniisstteerruulluuii  JJuussttiițțiieeii  ppee  aanniiii  22001122--22001133  aapprroobbaatt  pprriinn  OOrrddiinnuull  MMiinniisstteerruulluuii  JJuussttiiţţiieeii  nnrr..8822  ddiinn  2288..0022..22001122.. 

  OObbiieeccttiivv  ggeenneerraall  nnrr..11::  IImmpplleemmeennttaarreeaa  PPllaannuulluuii  ddee  aaccțțiiuunnii  aall  GGuuvveerrnnuulluuii  ppeennttrruu  aanniiii  22001122--22001155  

 Obiectiv nr.1: Edificarea statului de drept 

Acțiuni Indicatori de produs/rezultat Termen de realizare 
Responsabil 

(subdiviziune) 

1.1.Asigurarea publicării tuturor hotărîrilor judecătoreşti şi extinderea 

accesului public la dosare 

(acțiunea 10, Capitolul I; obiectivul 1, Capitolul III, Programul de dezvoltare 

strategică pe anii 2012-2014) 

1. Toate hotărîrile judecătorești publicate 

2. Rapoarte de monitorizare elaborate și 

publicate 

20 decembrie DAJ  

1.2.Consolidarea capacităţii Consiliului Superior al Magistraturii şi a 

Ministerului Justiţiei de evaluare a bugetului instanţelor judecătoreşti şi de 

monitorizare a activităţii lor 

(acțiunea 27, Capitolul I) 

1. Personal antrenat în procesul de evaluare a 

bugetului și de monitorizare a activității 

instanței instruit 

3 octombrie DAJ 

1.3.Revizuirea legislaţiei în vederea excluderii concurenţei normelor cu privire 

la arbitraj, la arbitrajul comercial internaţional şi la mediere cu normele din 

codurile de procedură civilă şi penală 

(acțiunea 29, Capitolul I) 

1. Proiect de amendare a cadrului normativ, 

elaborat și aprobat 

20 decembrie DGL  

 

1.4.Consolidarea capacităţilor funcţionale ale Consiliului de mediere 

(acțiunea 30, Capitolul I) 

1. Proiect de amendare a cadrului normativ, 

elaborat și aprobat 

20 decembrie  Consiliul de mediere 

DGL  

1.5.Elaborarea şi testarea mecanismului de acordare a asistenţei juridice 

primare de către asociaţiile obşteşti 

(acțiunea 34, pct.7, Capitolul I; obiectivul 1, Capitolul VIII, Programul de 

dezvoltare strategică pe anii 2012-2014) 

1. Mecanism de acordare a asistenţei juridice 

primare de către asociaţiile obşteşti elaborat, 

testat şi aprobat 

2. Numărul de beneficiari ai serviciilor 

30 decembrie DPSJ 

în conlucrare cu 

CNAJGS 
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juridice gratuite în anul 2014 în comparaţie 

cu anul 2011 

 

1.6.Revizuirea, în cooperare cu Uniunea Avocaţilor, a mecanismului de 

monitorizare a calităţii asistenţei juridice garantate de stat 

(acțiunea 35, pct.4, Capitolul I) 

1. Mecanism revizuit și funcțional 15 iulie DPSJ 

în conlucrare cu 

CNAJGS 

1.7.Instituirea unor mecanisme de reacţionare promptă în cazurile de comitere 

a abuzurilor din partea executorilor judecătoreşti şi elaborarea proiectelor de 

amendare a cadrului normativ 

(acțiunea 40, Capitolul I) 

1. Proiect de amendare a cadrului normativ, 

elaborat și aprobat 

2. Numărul petiţiilor parvenite privind 

activitatea executorilor judecătoreşti 

30 septembrie  DPSJ 

în conlucrare cu 

UNEJ 

1.8.Modernizarea gospodăriilor auxiliare/sectoarelor de producere din 

instituţiile penitenciare prin investiţii publice, pentru încadrarea în muncă a 

tuturor deţinuţilor 

(acțiunea 42, pct.4, Capitolul I) 

1. Sectoare de producere funcționale 

2. Numărul condamnaților încadrați în 

muncă 

20 decembrie  DIP 

 

1.9.Modificarea Codului civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 

2002, Legii nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni, Legii 

nr.135-XVI din 14 iunie 2007 privind societăţile cu răspundere limitată şi 

Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a 

persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali etc. în scopul ajustării la 

normele dreptului comunitar, în mod special cu privire la transparența 

informației companiei, protecția acționarilor, drepturile angajaților și 

creditorilor, formarea și întreținerea capitalului social și distribuirea 

dividendelor, libertatea de stabilire și de prestare a serviciilor pe piața 

comunitară unică 

(acțiunea 93, Capitolul II) 

1. Proiecte de modificare a cadrului 

normativ, elaborate și aprobate 

20 decembrie DGL  

 

  OObbiieeccttiivv  ggeenneerraall  nnrr..22::  RReeaalliizzaarreeaa  PPllaannuulluuii  ddee  aaccțțiiuunnii  ppeennttrruu  iimmpplleemmeennttaarreeaa  SSttrraatteeggiieeii  ddee  rreeffoorrmmăă  aa  sseeccttoorruulluuii  jjuussttiițțiieeii    ppeennttrruu  aanniiii  22001111--22001166  

 

Obiective specifice: 

1. Asigurarea accesibilităţii şi independenţei sistemului judecătoresc 

2. Sporirea transparenței și eficienței sistemului judecătoresc 

3. Ridicarea profesionalismului și a responsabilității persoanelor implicate în efectuarea justiției 

4. Consolidarea profesionalismului și a independenței procuraturii 

5. Consolidarea capacităților profesionale individuale și instituționale de investigare a infracțiunilor 
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6. Fortificarea sistemului de acordare a asistenței juridice garantate de stat 

7. Consolidarea capacităţilor instituţionale şi dezvoltarea profesională a reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei (avocat, notar, 

mediator, executor judecătoresc, expert judiciar, administrator al procedurii de insolvabilitate, traducător/interpret) 

8. Lupta eficientă cu corupția din sectorul justiției 

9. Consolidarea mecanismelor de implementare a standardelor etice şi de conduită anticorupţie la nivelul tuturor instituţiilor din sectorul justiţiei 

10. Consolidarea sistemului de soluționare alternativă a disputelor 

11. Consolidarea capacităţilor Centrului pentru Drepturile Omului şi ale instituţiei avocatului parlamentar 

12. Consolidarea sistemului de justiție pentru copii 

13. Respectarea drepturilor persoanelor private de libertate; eradicarea torturii şi a relelor tratamente 

14. Consolidarea sistemului de probaţiune şi a sistemului penitenciar 

15. Coordonarea activităților actorilor din sectorul justiției; planificarea strategică și dezvoltarea politicilor 

16. Armonizarea cadrelor instituțional și legal ale sectorului justiției cu standardele europene 

17. Coordonarea asistenței donatorilor externi și schimbul de informații cu sectorul neguvernamental 

 

 Obiectiv nr. 1: Asigurarea accesibilităţii şi independenţei sistemului judecătoresc 

1.1.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 

1. Studiu efectuat și recomandări formulate 1 aprilie DGL 

1.2.Elaborarea proiectului de  modificare a Legii nr. 514-XIII din 6 iulie 1995 

privind organizarea judecătorească în scopul consolidării capacităților 

instituționale ale instanțelor, optimizării numărului de judecători și asigurării 

utilizării cît mai eficiente a resurselor disponibile 

(pct.1.1.1 (2); acțiunea 2, obiectivul 6, Planul național de acțiuni în domeniul 

drepturilor omului pe anii 2011-2014) 

1. Proiect de lege, elaborat şi remis spre 

examinare Guvernului 

20 decembrie DGL  

DAJ 

 

1.3.Elaborarea proiectului de modificare a Legii taxei de stat nr. 1216-XII din  

3 decembrie 1992,  a Codului de procedură civilă nr. 225-XV din 30 mai 2003 

şi a altor acte legislative 

(pct.1.1.2(2)) 

1. Proiect de lege, elaborat și remis spre 

examinare Guvernului 

25 aprilie DGL  

 

1.4.Elaborarea proiectului de  modificare a Legii nr. 514-XIII din 6 iulie 1995 

privind organizarea judecătorească, precum și a altor proiecte de acte 

normative relevante în scopul creării unui mecanism adecvat, consecvent și 

1. Proiect de  lege, elaborat şi remis spre 

examinare Guvernului 

2. Proiecte de modificare a cadrului normativ 

30 septembrie DGL  
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durabil de finanțare a sistemului judecătoresc 

(pct.1.1.4 (2)) 

elaborate 

1.5.Aplicarea unui proces bugetar unificat la nivelul instanţelor judecătoreşti  

(pct.1.1.4 (3); acțiunea 26, Capitolul I, Planul de acțiuni al Guvernului pentru 

anii 2012-2015) 

1. Mecanism obiectiv de constituire a 

bugetului instanţelor judecătoreşti, instituit  

şi aplicat 

2. Criterii obiective şi transparente de 

elaborare a bugetelor, stabilite şi aplicate 

31 decembrie DAJ  

1.6.Optimizarea schemei de încadrare a personalului instanţelor  judecătoreşti 

în funcţie de volumul de lucru din ultimii 5 ani şi de nivelul performanţelor 

conform modulului Programului integrat de gestionare a dosarelor, prin 

sporirea sau reducerea personalului instanței de judecată 

( pct.1.1.5 (3)) 

1. Schema de încadrare a personalului 

optimizată conform legii 

31 decembrie DAJ 

 

1.7.Efectuarea studiului privind termenul iniţial de numire a judecătorilor şi 

criteriile de  selectare a judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie, luînd în 

considerare standardele internaţionale şi cele mai bune practici în domeniu 

(pct.1.1.6 (5)) 

1. Studiu elaborat și recomandări formulate 20 decembrie DGL 

1.8.Efectuarea unui studiu privind activitatea Consiliului Superior al 

Magistraturii, axat pe cadrul normativ şi activitatea practică a acestuia 

(pct.1.1.9 (2)) 

1. Studiu efectuat și recomandări formulate 1 aprilie  DGL 

1.9.Elaborarea proiectului de modificare a Constituţiei în vederea concretizării 

rolului Consiliului Superior al Magistraturii în procesul de autoadministrare a 

sistemului judecătoresc, a componenţei şi competenţelor acestuia 

(pct.1.1.9 (3)) 

1. Proiect de lege, elaborat și remis spre 

examinare Curții Constituționale 

31 octombrie DGL  

 

1.10.Actualizarea bazei de date a clădirilor instanţelor judecătoreşti, care să 

includă informaţii despre suprafaţa acestora, anul de dare în exploatare, 

evaluarea obiectivă a stării actuale şi alocaţiile primite de la buget pentru 

reparaţii capitale în ultimii 5 ani 

(pct.1.1.12 (2)) 

1. Bază de date actualizată  

2. Investiții și reparații capitale efectuate 

30 iunie  DAJ  

1.11.Stabilirea criteriilor de alocare a fondurilor pentru întreţinerea şi reparaţia 

clădirilor instanţelor judecătoreşti 

(pct.1.1.12 (3)) 

1. Criterii de alocare a fondurilor pentru 

întreținerea și reparația clădirilor instanțelor 

judecătorești, elaborate și aprobate 

31 octombrie DAJ  

 

1.12.Organizarea concursurilor pentru selectarea instituţiilor de proiectare în 

vederea construcţiei/renovării sediilor instanţelor judecătoreşti 

1. Numărul de concursuri organizate și 

instituții de proiectare selectate 

Iulie - decembrie DAJ  
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(pct.1.1.12 (4)) 

1.13.Elaborarea proiectelor de construcţie/renovare a sediilor instanţelor  

judecătoreşti 

(pct.1.1.12 (5)) 

1. Proiecte de construcție/renovare elaborate 31 decembrie DAJ 

1.14.Elaborarea devizelor de cheltuieli pentru construcţia/renovarea sediilor 

instanţelor judecătoreşti 

(pct.1.1.12 (6)) 

1. Devizul de cheltuieli elaborate 31 decembrie DAJ 

 

1.15.Elaborarea proiectului  Palatului Justiţiei şi a devizului de cheltuieli al 

proiectului 

(pct.1.1.12 (8)) 

1. Proiectul  Palatului Justiţiei şi devizul de 

cheltuieli elaborate 

2. Construcţia Palatului Justiţiei realizată 

31 decembrie DAJ  

 Obiectiv nr.2: Sporirea transparenței și eficienței sistemului judecătoresc  

2.1.Monitorizarea implementării prevederilor privind transparenţa activităţii 

Consiliului Superior al Magistraturii şi a instituţiilor subordonate 

(pct.1.2.1 (3)) 

 

1. Mecanism de monitorizare instituit cu 

suportul organizaţiilor neguvernamentale 

2. Monitorizare desfăşurată 

3. Rapoarte de monitorizare întocmite şi 

publicate pe pagina web  a Consiliului 

Superior al Magistraturii 

Decembrie  DAMEP 

în conlucrare cu 

organizațiile 

necomerciale 

2.2.Îmbunătăţirea Programului integrat de gestionare a dosarelor pentru: 

a) asigurarea distribuirii aleatorii a dosarelor; 

b) asigurarea constituirii  completelor de judecată şi a desemnării preşedinţilor 

acestora; 

c) crearea altor programe de asigurare a transparenţei şi eficienţei procesului 

de înfăptuire a justiţiei;  

d) crearea mecanismului tehnic de verificare a procesului de gestionare 

electronică a dosarelor; 

e) inserarea modulului care va asigura protecţia datelor cu caracter personal 

(pct.1.2.2 (4); acțiunea 7, obiectivul 1, Planul de acțiuni pentru o Guvernare 

Deschisă pe anii 2012-2013; obiectivul 4, Capitolul II, Programul de 

dezvoltare strategică pe anii 2012-2014; acțiunea 4, Capitolul IV, Programul 

de dezvoltare strategică pe anii 2012-2014) 

1. Sistemul de distribuire aleatorie a 

dosarelor perfecţionat şi implementat 

2. Sistemul de constituire a completelor de 

judecată şi de desemnare a preşedinţilor 

acestora creat şi implementat 

3. Mecanismul tehnic de verificare creat 

4. Modulul de protecţie a datelor cu caracter 

personal inclus 

5. Alte programe create şi implementate, 

după caz 

31 martie DAJ  

2.3.Asigurarea fiecărei instanţe judecătoreşti cu suportul tehnic necesar 1. Numărul de instanţe judecătoreşti care 31 decembrie DAJ  



- 13 - 

 

aplicării Programului integrat de gestionare a dosarelor 

(pct.1.2.2 (5)) 

beneficiază de suport tehnic pentru utilizarea 

Programului integrat de gestionare a 

dosarelor 

2.4.Asigurarea instanţelor cu echipamentul necesar înregistrării audio/video a 

şedinţelor de judecată 

(pct.1.2.2 (6)) 

1. Echipamentul necesar înregistrării 

audio/video a şedinţelor de judecată instalat 

2. Numărul  şedințelor de judecată 

înregistrate audio/video 

3. Numărul  de controale efectuate la fiecare 

instanţă judecătorească şi numărul de 

rapoarte întocmite de către inspecţia 

judiciară 

31 decembrie DAJ  

CIJ 

2.5.Implementarea recomandărilor privind optimizarea paginilor web ale 

instanțelor judecătorești 

(pct.1.2.4 (4)) 

1. Paginile web optimizate 

2. Crearea portalului unic, după caz 

31 decembrie DAJ  

CIJ 

2.6.Monitorizarea implementării modificărilor legislative privind exercitarea 

căilor de atac 

(pct.1.2.5 (2)) 

1. Monitorizare efectuată 

2. Rapoarte de monitorizare întocmite 

Decembrie DAMEP 

 

 Obiectiv nr.3: Ridicarea profesionalismului și a responsabilității persoanelor implicate în efectuarea justiției 

3.1.Elaborarea proiectului de  modificare a unor acte legislative, inclusiv a 

Legii nr. 152-XVI din 8 iunie 2006 privind Institutul Naţional al Justiţiei, a 

Legii nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului și a 

Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la  Procuratură 

(1.3.1(2)) 

1. Proiect de lege, elaborat și remis spre 

examinare Guvernului 

10 aprilie DGL 

3.2.Includerea în  sistemul informaţional al instanţelor judecătorești a 

componentei ce ține de specializarea judecătorilor 

(pct.1.3.3 (3)) 

1. Sistemul informațional al instanțelor 

judecătorești revizuit 

31 decembrie  DAJ 

CIJ 

3.3.Desfăşurarea periodică a sondajelor de opinie în rîndul justiţiabililor 

(feedback) 

(pct.1.3.6 (2)) 

1. Sondaje de opinii desfăşurate 

2. Rezultatele sondajelor sintetizate şi 

publicate 

31 decembrie  DAJ  

3.4. Promovarea proiectului legii privind răspunderea disciplinară a 

judecătărilor: 

a) definitivarea proiectului 

1. Proiect de legeaprobat de Guvern 15 august DGL  
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b) dezbateri publice 

c) prezentarea proiectului legii spre aprobare 

(pct.1.3.8 (2)) 

3.5.Introducerea funcției de asistent judiciar în instanțele judecătorești 

(pct.1.3.10 (2)) 

1. Funcția de asistent judiciar introdusă în 

curțile de apel și în judecătorii conform 

planului stabilit 

30 septembrie DAJ 

 Obiectiv nr.4: Consolidarea profesionalismului și a independenței procuraturii 

4.1.Elaborarea proiectului de   modificare a Constituţiei în partea ce ţine de 

procedura de numire şi demitere a Procurorului General şi durata mandatului 

acestuia 

(pct.2.2.1 (2)) 

1. Proiect de lege, elaborat și remis spre 

examinare Curții Constituționale 

30 noiembrie DGL  

 

4.2.Elaborarea proiectului de  modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 

decembrie 2008 cu privire la Procuratură  

(pct.2.2.2 (2)) 

1. Proiect de lege, elaborat şi remis spre 

examinare Guvernului 

2. Criteriile de selectare, numire, transfer şi 

promovare a procurorilor, elaborate şi 

aprobate 

3. Criteriile de evaluare periodică a 

performanţelor elaborate  

4. Structuri învestite cu funcții de selectare, 

numire, transfer, promovare şi evaluare 

periodică a performanţelor procurorilor  

5. Numărul de procurori supuşi evaluării 

conform noilor criterii  

6. Raportul de analiză a implementării 

criteriilor de evaluare elaborat 

20 decembrie DGL  

 

4.3.Elaborarea proiectului de  modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 

decembrie 2008 cu privire la Procuratură, prin care să se stabilească un buget 

separat, numărul necesar de personal administrativ şi alocarea unui sediu 

pentru Consiliul Superior al Procurorilor 

(pct.2.2.3 (1)) 

1. Proiect de lege, elaborat şi remis spre 

examinare Guvernului 

2. Buget propriu stabilit 

3. Sediu alocat 

20 decembrie DGL  

 

4.4.Monitorizarea implementării  modificărilor în cadrul normativ privind 

revizuirea competenţelor procuraturii 

1. Monitorizare desfăşurată 

2. Raport de monitorizare întocmit şi 

Decembrie  DAMEP 

în conlucrare cu 
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(pct.2.2.4 (2); acțiunea 20, Capitolul I, Planul de acțiuni al Guvernului pe anii 

2012-2015) 

distribuit organizațiile 

necomerciale 

4.5.Efectuarea studiului privind demilitarizarea instituţiei procuraturii şi 

oportunitatea de a acorda procurorilor statutul de magistrat 

(2.2.8(1)) 

1. Studiu efectuat şi recomandări formulate 15 aprilie DGL 

4.6.Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 

2008 cu privire la Procuratură, a Codului de procedură penală nr. 122-XV din 

14 martie 2003 etc. în vederea demilitarizării instituției procuraturii 

(pct.2.2.8 (2)) 

1. Proiect de lege, elaborat și remis spre 

examinare Guvernului 

20 decembrie DGL  

 

4.7.Monitorizarea implementării modificărilor cadrului normativ în partea ce 

ţine de demilitarizarea instituţiei procuraturii 

(pct.2.2.8 (3)) 

1. Monitorizare desfăşurată 

2. Raport de monitorizare întocmit şi 

diseminat 

Decembrie DAMEP 

în conlucrare cu 

organizațiile 

necomerciale 

4.8.Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea 

modificării regulilor de răspundere a procurorilor şi eliminării imunităţii 

generale a acestora 

(pct.2.2.10 (2)) 

1. Proiect de modificare a cadrului normativ, 

elaborat şi remis spre examinare Guvernului 

20 decembrie DGL  

 

4.9.Instituirea inspecţiei procuraturii, consolidarea rolului şi reglementarea 

atribuţiilor acesteia 

(pct.2.2.10 (3)) 

1. Studiu elaborat şi recomandări formulate 

2. Proiect de modificare a cadrului normativ, 

elaborat şi remis spre examinare  Guvernului 

20 decembrie DGL 

 Obiectiv nr.5: Consolidarea capacităților profesionale individuale și instituționale de investigare a infracțiunilor  

5.1.Achiziția echipamentului modern necesar pentru cercetări şi investigaţii în 

cadrul expertizelor judiciare 

(pct.2.3.1(5)) 

1. Echipament achiziționat 30 decembrie  CNEJ  

5.2.Elaborarea metodologiilor de efectuare a fiecărui tip de expertiză  judiciară 

(pct.2.3.1(6)) 

1. Metodologii elaborate și aprobate  30 decembrie  CNEJ  

5.3.Elaborarea proiectului noii legi privind expertiza judiciară, care să 

reglementeze condiţiile de obţinere a calității de expert judiciar; condiţiile de 

recunoaştere a calificării de expert judiciar în Republica Moldova pentru 

persoanele care au obţinut-o într-un alt stat; criteriile de admitere şi de 

examinare a candidaţilor la funcţia de expert judiciar şi elaborarea proiectului 

de modificare a unor acte normative 

1. Proiecte de lege, elaborate și remise 

Guvernului spre examinare 

31 octombrie CNEJ  

DGL  
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 (pct.2.3.3(2)) 

5.4.Elaborarea unui nou proiect de regulament privind Centrul Naţional de 

Expertize Judiciare 

(pct.2.3.3(3)) 

1. Proiect de regulament, elaborat și remis 

spre examinare Guvernului  

20 decembrie CNEJ  

DGL  

5.5.Evaluarea aplicabilităţii măsurilor preventive neprivative de libertate 

(pct.2.5.1(1)) 

1. Studiu efectuat și recomandări formulate 1 iulie OCP 

5.6.Evaluarea eficienţei aplicării şi executării pedepselor penale privative şi 

neprivative de libertate 

(pct.2.5.1(2)) 

1. Studiu efectuat și recomandări formulate 31 decembrie OCP 

DIP 

5.7.Elaborarea proiectului de modificare a Codului de procedură penală  

nr. 122-XV din 14 martie 2003, a Codului de executare nr. 443-XV din 24 

decembrie 2004, a Codului penal nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 şi a altor acte 

normative 

(pct.2.5.1(3)) 

1. Proiect de lege pentru modificarea 

Codului de executare elaborat și remis spre 

examinare Guvernului 

2. Proiect de le lege pentru modificarea 

Codului de procedură penală elaborat și 

remis spre examinare Guvernului 

1 septembrie; 

 

 

20 decembrie 

DGL  

DIP 

OCP 

5.8.Elaborarea unui studiu privind eficienţa aplicării procedurilor simplificate 

(pct.2.5.2(1)) 

1. Studiu efectuat și recomandări formulate 15 noiembrie  DGL 

5.9.Elaborarea proiectului de modificare a legislaţiei procesual penale în 

vederea instituirii obligativităţii de a aplica proceduri simplificate, inclusiv 

deferirea cauzelor de pe rolul instanțelor judecătorești mediatorilor în cazul în 

care împăcarea are drept rezultat încetarea urmăririi penale, cu asigurarea 

respectării drepturilor victimei 

(2.5.2(2)) 

1. Proiect de regulament, elaborat și remis 

spre examinare Guvernului 

20 decembrie DGL 

5.10.Modificarea mecanismului medierii garantate de stat în vederea sporirii 

funcţionalităţii acestuia 

(pct.2.5.2(3)) 

1. Proiect de act normativ, elaborat și remis 

spre examinare Guvernului 

20 decembrie Consiliul de mediere 

DPSJ 

DGL  

5.11.Efectuarea unui studiu privind mecanismul existent de asigurare a 

drepturilor victimelor infracţiunilor, de protecţie şi reabilitare a acestora 

(pct.2.5.3(1)) 

1. Studiu efectuat și recomandări formulate 20 septembrie DGL 

5.12.Elaborarea proiectului de modificare a Codului de procedură penală  

nr. 122-XV din 14 martie 2003, a Codului penal nr. 985-XV din 18 aprilie 

2002 și a Legii nr. 105-XVI din 16 mai 2008 cu privire la protecţia martorilor 

1. Proiect de lege, elaborat și remis spre 

examinare Guvernului 

20 decembrie DGL 
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şi altor participanţi la procesul penal 

(pct.2.5.3(2)) 

 Obiectiv nr.6: Fortificarea sistemului de acordare a asistenței juridice garantate de stat 

6.1.Efectuarea unui studiu privind necesităţile de personal în oficiile teritoriale 

ale Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat şi ajustarea 

schemei de încadrare a personalului în funcţie de rezultatele analizei, în 

contextul lărgirii competenţei Consiliului 

(pct.3.1.1(2)) 

1. Analiză efectuată şi recomandări 

formulate 

2. Schema de încadrare a personalului 

ajustată 

15 noiembrie DPSJ 

în conlucrare cu 

CNAJGS 

 

6.2.Elaborarea mecanismului de acces la bazele de date pentru verificarea 

veniturilor solicitanţilor de asistenţă juridică garantată de stat 

(pct.3.1.1(5))
 

1. Proiect de lege, elaborat și remis spre 

examinare Guvernului 

20 decembrie DGL 

DPSJ 

în conlucrare cu 

CNAJGS 

 

6.3.Monitorizarea implementării normelor în domeniul asistenţei juridice 

garantate de stat şi, după caz, ajustarea cadrului normativ şi instituţional 

(pct.3.1.1(6))
 

1. Monitorizare desfășurată 

2. Raport de monitorizare întocmit și difuzat 

15 iulie; 

20 decembrie 

DPSJ 

în conlucrare cu 

CNAJGS 

6.4.Crearea birourilor de avocaţi publici în localităţile de reşedinţă a oficiilor 

teritoriale ale Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat 

(pct.3.1.2(4)) 

1. Numărul de birouri create și dotate 

2. Numărul majorat de avocați publici 

15 iunie DPSJ 

în conlucrare cu 

CNAJGS 

 Obiectiv nr.7: Consolidarea capacităţilor instituţionale şi dezvoltarea profesională a reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei 

(avocat, notar, mediator, executor judecătoresc, expert judiciar, administrator al procedurii de insolvabilitate, traducător/interpret) 

7.1.Efectuarea unui studiu privind funcţionarea fiecăreia dintre profesiile 

conexe sistemului justiției 

(pct.3.2.1(1)) 

1.Studiu efectuat şi recomandări formulate 

2. Numărul de discuţii publice desfăşurate 

28 iunie  DPSJ 

în conlucrare cu 

organele de 

autoadministrare ale 

profesiilor conexe 

sistemului justiției 

CNEJ 

7.2.Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr.113 din 17 iunie 2010 

privind executorii judecătoreşti şi a Codului de executare nr. 443-XV din  

24 decembrie 2004 

(3.2.1(2)) 

1. Proiect de lege, elaborat și remis spre 

examinare Guvernului 

30 aprilie DPSJ 

DGL 
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7.3.Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 264-XVI din 11 decembrie 

2008 privind autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor antrenaţi de 

Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, de organele 

procuraturii, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de 

notari, de avocaţi şi de executorii judecătoreşti 

(pct.3.2.1(3); acțiunea 3, Capitolul I, Planul de acțiuni al Guvernului pentru 

anii 2012-2015) 

1. Proiect de lege, elaborat și remis spre 

examinare Guvernului 

20 decembrie DGL 

DPSJ 

7.4.Elaborarea unei noi legi cu privire la notariat 

(3.2.1(4)) 

1. Proiectul de lege privind procedura 

notarială, elaborat și remis spre examinare 

Guvernului 

31 decembrie DGL 

DPSJ 

 

7.5.Elaborarea standardelor de calitate pentru actele/acțiunile reprezentanților 

fiecărei profesii conexe sistemului justiției
 

(pct.3.2.2(1)) 

1. Grupuri de lucru create 

2. Standarde elaborate și aprobate 

30 decembrie DPSJ  

în conlucrare cu 

organele de 

autoadministrare ale 

profesiilor conexe 

sistemului justiției 

CNEJ 

 

7.6.Elaborarea culegerilor de modele de acte întocmite de executorul 

judecătoresc, de avocat, de expertul judiciar, de administratorul autorizat, de 

notar, de mediator 

(pct.3.2.2(2))
 

1. Culegeri de modele de acte, elaborate și 

distribuite 

30 decembrie DPSJ  

în conlucrare cu 

organele de 

autoadministrare ale 

profesiilor conexe 

sistemului justiției 

CNEJ 

7.7.Efectuarea unui studiu privind mecanismele de stabilire a tarifelor pentru 

serviciile prestate de reprezentanţii fiecărei profesii conexe sistemului justiţiei 

(pct.3.2.3(1))
 

1. Studiu efectuat și recomandări formulate  30 noiembrie DPSJ 

în conlucrare cu 

organele de 

autoadministrare ale 

profesiilor conexe 

sistemului justiției 

CNEJ 
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7.8.Efectuarea unui studiu privind criteriile de accedere în profesie 

(pct.3.2.4(1)) 

1. Studiu efectuat și recomandări formulate 30 decembrie DPSJ 

în conlucrare cu 

organele de 

autoadministrare ale 

profesiilor conexe 

sistemului justiției 

CNEJ 

7.9.Efectuarea unui studiu privind standardele etice prevăzute de codurile 

deontologice ale reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei 

(pct.3.2.6(1)) 

1. Studiu efectuat și recomandări formulate 30  decembrie DPSJ 

în conlucrare cu 

organele de 

autoadministrare ale 

profesiilor conexe 

sistemului justiției 

DGL 

CNEJ 

 

7.10.Efectuarea unui studiu referitor la sistemul de asigurare de răspundere 

civilă profesională
 

(pct.3.2.7(1); acțiunea 6, Capitolul I, Programul de dezvoltare strategică pe 

anii 2012-2014) 

1. Studiu efectuat și recomandări formulate 25 decembrie DPSJ 

în conlucrare cu 

organele de 

autoadministrare ale 

profesiilor conexe 

sistemului justiției 

CNEJ 

7.11.Efectuarea unui studiu referitor la mecanismele de răspundere disciplinară 

pentru fiecare profesie conexă sistemului justiţiei
 

(pct.3.2.8(1)) 

1. Studiu efectuat și recomandări formulate 30 decembrie  DPSJ 

în conlucrare cu 

organele de 

autoadministrare ale 

profesiilor conexe 

sistemului justiției 

CNEJ 

7.12.Efectuarea studiului privitor la regimul fiscal, de asigurare socială și 

medicală existent, a reprezentanților profesiilor conexe sectorului justiției
 

(pct.3.2.9(1)) 

1. Studiu efectuat și recomandări formulate 30 decembrie DPSJ 

în conlucrare cu 

organele de 
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autoadministrare ale 

profesiilor conexe 

sistemului justiției 

7.13.Elaborarea proiectului de modificare a cadrului legislativ în vederea 

uniformizării regimului fiscal, de asigurări sociale şi medicale 

(pct.3.2.9(2)) 

1. Proiect de lege, elaborat și remis spre 

examinare Guvernului 

20 decembrie DPSJ 

DGL  

7.14.Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea 

înlăturării deficienţelor în domeniul executării hotărîrilor judecătoreşti 

(3.3.1(2)) 

1. Proiect de modificare a cadrului normativ, 

elaborat și remis spre examinare Guvernului 

20 decembrie DGL 

DPSJ 

7.15.Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea 

consolidării instituţionale şi funcţionale a Comisiei de licenţiere şi a Colegiului 

disciplinar al executorilor judecătorești 

(3.3.2(2)) 

1. Proiect de modificarea a cadrului 

normativ, elaborat și remis spre examinare 

Guvernului 

18 aprilie DGL 

DPSJ 

 Obiectiv nr.8: Lupta eficientă cu corupția din sectorul justiției 

8.1.Creșterea graduală a salariilor actorilor din sectorul justiției 

(pct.4.1.1(2)) 

1. Procentul de creștere a salariilor actorilor 

din sectorul justiției 

20 decembrie DGL  

8.2. Promovarea proiectului legii pentru modificarea și completarea unor acte 

legislative (confiscarea extinsă, îmbogățirea ilicită) 

 (pct.4.1.3(2)) 

1. Proiect de lege, elaborat și remis spre 

examinare Guvernului 

20 iulie DGL  

8.3.Elaborarea cadrului normativ care să reglementeze interacţiunea şi 

comunicarea judecătorului cu părţile în proces şi cu persoanele terţe 

(pct.4.1.4(1)) 

1. Proiect de lege aprobat de Guvern 30 iunie DGL  

 

8.4.Perfecţionarea cadrului legislativ în vederea precizării marjei de discreţie a 

reprezentanților sectorului justiţiei şi elaborarea unui proiect de modificare a 

cadrului normativ relevant 

(pct.4.1.4(4)) 

1. Grup de lucru creat 

2. Proiecte de acte normative, elaborate și 

remise spre examinare Guvernului 

20 decembrie DGL  

DPSJ 

8.5. Promovarea proiectului legii privind testele de integritate profesională: 

a) definitivarea proiectului 

b) dezbateri publice 

c) prezentarea proiectului legii Guvernului spre aprobare 

(pct.4.1.4(5)) 

1. Proiect de lege aprobat de Guvern 20 iulie  DGL 
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8.6.Monitorizarea implementării prevederilor privind testul de integritate 

(pct.4.1.4(6)) 

1. Monitorizare desfăşurată 

2. Raport de monitorizare întocmit şi difuzat 

Decembrie  DAMEP 

 

8.7.Elaborarea unui proiect de modificare a cadrului normativ în vederea 

stabilirii modului şi a procedurii de aplicare a instrumentelor de prevenire a 

imixtiunii în activitatea de înfăptuire a justiţiei şi de prevenire a 

comportamentului  corupţional 

(pct.4.1.5(2)) 

1. Proiect de modificare a cadrului normativ, 

elaborat şi remis spre examinare Guvernului 

30 septembrie DGL  

8.8.Modificarea cadrului normativ în vederea instituţionalizării şi organizării 

activităţii unităţilor responsabile de asigurarea securităţii interne 

(pct.4.1.6(1)) 

1. Proiecte de acte normative, elaborate şi 

remise spre examinare Guvernului 

20 decembrie DGL 

 Obiectiv nr.9: Consolidarea mecanismelor de implementare a standardelor etice şi de conduită anticorupţie la nivelul tuturor instituţiilor din 

sectorul justiţiei 

9.1.Modificarea sau, după caz, elaborarea codurilor de etică profesională 

pentru toţi reprezentanții sectorului justiţiei 

(pct.4.2.1(1)) 

1. Coduri de etică modificate/elaborate şi 

aprobate 

20 decembrie DGL 

9.2.Modificarea sau, după caz, elaborarea cadrului normativ necesar pentru 

activitatea organelor abilitate cu investigarea abaterilor de la etica profesională 

(pct.4.2.3(1)) 

1. Proiecte de acte normative, elaborate şi 

remise spre examinare Guvernului 

20 decembrie DGL 

DIP 

9.3.Elaborarea unui proiect de act normativ privind implicarea reprezentanţilor 

societăţii civile în procesul de supraveghere a legislaţiei cu privire la etica 

profesională a reprezentanților sectorului justiţiei 

(pct.4.2.5(1)) 

1. Proiect de act normativ, elaborat şi remis 

spre examinare Guvernului  

2. Numărul reprezentanţilor societăţii civile 

implicați 

20 decembrie DGL  

9.4.Încurajarea societăţii civile de a monitoriza activitatea reprezentanților 

sectorului justiţiei; participarea societăţii civile la procesul de monitorizare 

(pct.4.2.5(2)) 

1. Numărul acordurilor de colaborare 

semnate 

2. Monitorizare desfăşurată 

3. Rapoarte de monitorizare întocmite şi 

difuzate 

Iulie – decembrie  Direcția organizații 

necomerciale 

 Obiectiv nr.10: Consolidarea sistemului de soluționare alternativă a disputelor 

10.1.Elaborarea unor studii privind funcţionarea instituţiei medierii în domenii 

specifice (litigii familiale, civile şi comerciale, de muncă, de contencios 

administrativ, privind protecţia consumatorului) şi oportunitatea dezvoltării 

1. Studii elaborate și recomandări formulate 30 decembrie Consiliul de mediere  
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unui sistem de mediere comunitară şi a instituţiei arbitrajului 

(5.1.2(1)) 

10.2.Elaborarea proiectelor de modificare a cadrului normativ privind 

funcționarea instituţiei medierii în domenii specifice (litigii familiale, civile şi 

comerciale, de muncă, de contencios administrativ, privind protecţia 

consumatorului) 

(pct.5.1.2(2)) 

1. Proiecte de modificare a cadrului 

normativ, elaborate şi remise spre examinare 

Guvernului 

20 decembrie DGL  

Consiliul de mediere 

10.3.Realizarea şi difuzarea materialelor promoţionale referitoare la 

mecanismele alternative de soluţionare a disputelor (spoturi video, publicaţii, 

broşuri, panouri informative, ghiduri, manuale, pliante etc.) 

(pct.5.1.3(2)) 

1. Materiale promoționale elaborate și 

difuzate 

Ianuarie – decembrie  Consiliul de mediere  

10.4.Modificarea cadrului normativ în vederea reglementării mecanismelor de 

recunoaştere şi executare a hotărîrilor arbitrale străine 

(pct.5.1.4(2)) 

1. Proiect de modificare a cadrului normativ, 

elaborat şi remis spre examinare Guvernului  

 

30 iunie DGL 

 

10.5.Crearea cadrului instituţional pentru exercitarea profesiei de administrator 

autorizat 

(5.2.1(2)) 

1. Structuri pentru desfășurarea activității de 

administrator autorizat create 

30 septembrie DGL  

DPSJ 

 

10.6.Elaborarea proiectelor de acte normative privind admiterea în profesia de 

administrator autorizat şi supravegherea acestei activităţi 

(5.2.1(3)) 

1. Proiecte de acte normative elaborate şi 

aprobate 

20 decembrie DGL 

DPSJ 

 

10.7.Crearea registrului electronic unic al agenţilor economici şi organizaţiilor 

necomerciale 

(pct.5.3.2(2)) 

1. Registrul unic creat 31 decembrie Cabinetul 

ministrului  

CIJ 

DON  

CÎS  

10.8.Îmbunătăţirea sistemului electronic de furnizare a informaţiei gratuite, cît 

şi a celei contra plată, cu privire la agenţii economici 

(pct.5.3.3(2)) 

1. Sistemul electronic îmbunătăţit Aprilie – decembrie  Cabinetul 

ministrului  

CIJ 

CÎS  

 Obiectiv nr.11: Consolidarea capacităţilor Centrului pentru Drepturile Omului şi ale instituţiei avocatului parlamentar 

11.1.Promovarea proiectului legii cu privire la avocatul poporului: 

a) definitivarea proiectului 

1. Proiect de lege aprobat de Guvern 1 septembrie DGL 
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b) dezbateri publice 

c) prezentarea proiectului legii Guvernului spre aprobare 

(pct.6.2.1(2)) 

 Obiectiv nr.12: Consolidarea sistemului de justiție pentru copii 

12.1.Perfecţionarea cadrului normativ pentru a asigura specializarea 

persoanelor care lucrează cu copiii aflați în contact cu sistemul  justiţiei  

(pct.6.3.1(1)) 

1. Studiu efectuat și recomandări formulate 

2. Proiect de modificare a cadrului normativ 

elaborat 

30 iunie DGL 

DIP 

12.2.Amenajarea în incinta instanţelor de judecată, a procuraturilor și a 

comisariatelor de poliţie a spațiilor destinate asistenţei şi audierii copiilor 

(pct.6.3.2(2)) 

1. Numărul de spaţii amenajate în cadrul 

instanţelor de judecată, procuraturilor, 

comisariatelor de poliţie 

Permanent  DAJ  

12.3.Modificarea cadrului normativ în vederea acordării dreptului de asistenţă 

juridică garantată de stat copiilor victime ale infracţiunilor 

(6.3.2(3)) 

1. Proiect de lege, elaborat și remis spre 

examinare Guvernului 

1 martie DGL 

12.4.Elaborarea recomandărilor privind managementul de caz în lucrul cu 

copiii supuşi probaţiunii 

(pct.6.3.3(1)) 

1. Recomandări metodice elaborate și 

aprobate 

1 iulie OCP 

12.5.Elaborarea programelor de probaţiune pentru copii 

(pct.6.3.3(2)) 

1. Programe elaborate și aprobate Iulie – decembrie  OCP 

12.6.Asigurarea recrutării consilierilor de probaţiune juvenilă cu studii în 

domeniul psihologiei şi asistenţei sociale 

(pct.6.3.3(3)) 

1. Numărul consilierilor de probaţiune cu 

studii în domeniu recrutaţi 

Permanent  OCP 

12.7.Evaluarea necesarului de resurse financiare, materiale şi umane pentru 

funcționarea sistemului de probaţiune 

(pct.6.3.3(6)) 

1. Evaluare efectuată și necesități stabilite Permanent  OCP 

12.8.Analiza şi modificarea cadrului normativ care reglementează sancţiunile 

disciplinare aplicate copiilor aflați în detenţie, măsurile de stimulare a acestor 

copii şi depunerea plîngerilor de către aceștia  

(pct.6.3.4(1)) 

1. Evaluare efectuată şi recomandări 

formulate 

2. Proiect de modificare a cadrului normativ, 

elaborat şi remis spre examinare Guvernului 

30 iunie DGL 

DIP 

12.9.Elaborarea metodologiei de planificare individuală a executării pedepsei 

de către copiii aflați în detenţie 

(pct.6.3.4(3)) 

1. Metodologie elaborată și aprobată Decembrie DIP  
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12.10.Elaborarea unor programe de pregătire a copiilor pentru eliberarea din 

detenţie 

(pct.6.3.4(5)) 

1. Programe elaborate și aplicate Decembrie DIP  

12.11.Elaborarea şi implementarea unor programe de învățămînt general şi 

vocaţional pentru copiii aflați în detenţie 

(pct.6.3.4(6)) 

1. Programe elaborate și implementate Decembrie DIP  

OCP 

 Obiectiv nr.13: Respectarea drepturilor persoanelor private de libertate; eradicarea torturii şi a relelor tratamente 

13.1.Analiza detaliată a necesităţilor financiare ale instituţiilor penitenciare în 

vederea sporirii graduale a resurselor financiare alocate acestor instituții 

(pct.6.4.2(1)) 

1. Analiză efectuată și recomandări 

formulate 

31 decembrie DIP  

13.2.Elaborarea cadrului normativ  necesar pentru reabilitarea victimelor 

torturii şi altor rele tratamente 

(pct.6.4.6(1)) 

1. Proiect de lege, elaborat și remis spre 

examinare Guvernului 

30 septembrie DGL 

 Obiectiv nr.14: Consolidarea sistemului de probaţiune şi a sistemului penitenciar 

14.1.Elaborarea concepţiei de dezvoltare a instituţiei probaţiunii care să 

contribuie la siguranţa comunităţii prin reabilitarea efectivă în societate a 

delincvenţilor 

(pct.6.5.1(1)) 

1. Studiu efectuat şi recomandări formulate 

2. Concepţia elaborată şi aprobată  

31 martie OCP 

14.2.Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ cu privire la 

probaţiune 

(pct.6.5.1(2)) 

1. Proiect elaborat și remis spre examinare 

Guvernului  

29 martie DGL 

OCP 

14.3.Monitorizarea implementării cadrului normativ cu privire la probațiune 

(pct.6.5.1(3)) 

1. Monitorizare desfăşurată 

2. Rapoarte de monitorizare întocmite şi 

distribuite 

Decembrie DAMEP 

OCP 

14.4.Elaborarea standardului ocupaţional al consilierului de probaţiune şi 

corelarea indicatorilor de performanţă pentru activitatea de probaţiune cu noul 

sistem de indicatori de performanţă pentru sectorul justiţiei 

(pct.6.5.1(4)) 

1. Standardul ocupaţional al consilierului de 

probaţiune elaborat 

2. Indicatori de performanţă modificaţi 

Decembrie OCP 

14.5.Optimizarea sistemului organelor de probaţiune 

(pct.6.5.2(2)) 

1. Serviciul de probaţiune optimizat 

2. Schema de încadrare a personalului 

revizuită 

31 martie OCP 
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14.6.Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea 

asigurării continuităţii procesului de probaţiune individualizat, începînd cu 

etapa presentenţială şi terminînd cu serviciile de asistenţă postdetenţie 

(pct.6.5.3(1)) 

1. Proiect de modificare a cadrului normativ, 

elaborat şi remis spre examinare Guvernului 

30 iunie DGL 

OCP 

 

14.7.Elaborarea şi implementarea unui proiect-pilot privind asistenţa 

psihosocială la etapa presentenţială 

(pct.6.5.3(3)) 

1. Zona de implementare a proiectului-pilot 

identificată 

Iulie-septembrie OCP 

 

2. Proiect-pilot elaborat și implementat Octombrie-decembrie 

14.8.Crearea şi implementarea sistemului de evidenţă electronică a 

beneficiarilor serviciului de probațiune (dosar electronic personal) 

(pct.6.5.3(7)) 

1. Sistem elaborat şi implementat 

2. Echipamentul necesar procurat 

Ianuarie – decembrie OCP 

CIJ 

 

14.9.Instruirea personalului organelor de probațiune privind utilizarea 

programelor de corecţie a comportamentului 

(pct.6.5.3(8)) 

1. Numărul de cursuri desfăşurate 

2. Numărul de persoane instruite 

Permanent  OCP 

 

14.10.Elaborarea strategiei de comunicare cu publicul şi cu partenerii a 

serviciului de probațiune  

(pct.6.5.4(1)) 

1. Strategie elaborată și aprobată 31 martie OCP 

 

14.11.Elaborarea şi distribuirea materialelor informative destinate publicului 

larg (broşuri, postere) referitoare la rolul probaţiunii în asigurarea securităţii 

comunitare 

(pct.6.5.4(2)) 

1. Numărul de materiale informaționale 

elaborate și difuzate 

Permanent  OCP 

 

14.12.Implicarea mass-mediei în promovarea bunelor practici în activitatea de 

probaţiune şi a rolului comunităţii şi al serviciilor comunitare în realizarea 

acestor practici (istorii de succes) 

(pct.6.5.4(3)) 

1. Numărul de articole publicate Permanent OCP 

 

14.13.Efectuarea unui studiu privind procedurile de soluționare a plîngerilor 

referitoare la activitatea serviciilor de probaţiune şi a sistemului penitenciar 

(pct.6.5.5(1)) 

1. Studiu efectuat și recomandări formulate 1 iulie DIP 

OCP 

14.14.Revizuirea şi perfecţionarea procedurii de soluționare a plîngerilor 

referitoare la activitatea serviciilor de probaţiune şi a sistemului penitenciar 

(pct.6.5.5(2)) 

1. Proiect de act normativ, elaborat şi remis 

spre examinare  Guvernului 

2. Numărul  de plîngeri soluționate 

31 decembrie  DIP  

OCP 

 

14.15.Efectuarea unui studiu comparativ privind politica de angajare şi 

sistemul de recrutare a personalului în instituţiile penitenciare şi privind 

1. Studiu efectuat și recomandări formulate 1 septembrie DIP  
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demilitarizarea completă a sistemului penitenciar 

(pct.6.5.6(1)) 

14.16.Elaborarea/modificarea codului etic al consilierului de probaţiune 

(pct.6.5.7(1)) 

1. Codurile etice elaborate/modificate şi 

aprobate 

1 iulie OCP 

14.17.Modificarea cadrului normativ în vederea revizuirii şi optimizării 

sistemului de activități educative, ocupaţionale şi a altor activități sociale 

oferite deţinuţilor 

(pct.6.5.9(1)) 

1. Proiect de modificare a cadrului normativ, 

elaborat şi remis spre examinare Guvernului 

20 decembrie DIP  

DGL 

 

 Obiectiv nr.15.: Coordonarea activităților actorilor din sectorul justiției; planificarea strategică și dezvoltarea politicilor 

15.1.Implementarea sistemului de evaluare a performanţelor  personalului 

Ministerului Justiţiei şi, în baza acestuia, crearea unui sistem de motivare 

(pct.7.1.3 (4)) 

1. Sistem de evaluare a performanţelor 

implementat  

2. Sistem de motivare a personalului, creat şi 

aplicat 

3. Linie bugetară pentru cheltuielile de 

motivare a personalului stabilită 

15 decembrie- 

15 februarie; 

Pînă la data de 1 august; 

 

Cu cel puțin 3 zile 

lucrătoare înainte de 

termenul de prezentare 

indicat de Ministerul 

Finanțelor 

SRU  

DEFA 

15.2.Planificarea instruirii personalului Ministerului Justiției în baza evaluării 

performanţelor acestuia 

(pct.7.1.3 (5)) 

1. Sistemul de planificare a instruirii 

personalului  stabilit 

2. Planuri de instruire a personalului 

elaborate 

29 martie SRU  

15.3.Organizarea cursurilor de instruire a personalului Ministerului Justiției în 

baza planurilor de instruire elaborate 

(pct.7.1.3 (6)) 

1. Numărul de cursuri organizate 

2. Numărul de  personal instruit 

Ianuarie – decembrie  

 

SRU  

15.4.Asigurarea unor condiţii adecvate de lucru personalului Ministerului 

Justiției pentru a eficientiza activitatea acestuia 

(pct.7.1.3 (7);; acțiunea 5, Planul de integritate al Ministerului Justiției pe anii 

2012-2013) 

1. Tehnică computerizată procurată şi 

instalată 

2. Numărul încăperilor de lucru renovate şi 

dotate tehnic 

3. Numărul programelor computerizate 

instalate 

Ianuarie – decembrie  DEFA  
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15.5.Elaborarea și implementarea modificărilor structurale și funcționale ale 

instituțiilor implicate în reforma sectorului justiției în vederea participării 

active a acestora la procesul de reformă  

(pct.7.1.4 (2)) 

1. Modificările structurale și funcționale ale 

instituțiilor elaborate 

2. Numărul de instituții în care au fost 

implementate modificările structurale și 

funcționale 

Ianuarie – decembrie  DAMEP  

15.6.Instruirea personalului instituţiilor implicate în reforma sectorului justiţiei 

pentru asigurarea participării active a acestuia la  implementarea reformei 

(pct.7.1.4 (3)) 

1. Numărul de cursuri de instruire 

desfăşurate 

2. Numărul de persoane instruite 

Ianuarie – decembrie DAMEP 

 

15.7.Organizarea reuniunilor periodice comune ale reprezentanților instituțiilor 

din sectorul justiției privind planificarea strategică și monitorizarea reformei 

(pct.7.1.5 (2)) 

1. Numărul de reuniuni comune organizate Ianuarie – decembrie  DAMEP 

(secretariatul 

grupurilor de lucru 

pentru coordonarea 

și monitorizarea 

SRSJ 2011-2016) 

15.8.Instruirea personalului responsabil de planificarea strategică și 

monitorizarea reformei din cadrul instituțiilor din sectorul justiției  

(pct.7.1.5 (3)) 

1. Numărul de cursuri organizate 

2. Numărul de persoane instruite  

Ianuarie – decembrie 

 

DAMEP 

 

15.9.Conceperea şi realizarea unui sistem informaţional integrat de colectare, 

analiză şi schimb de informaţii privind implementarea reformei 

(pct.7.1.6 (1)) 

1. Sistem informațional conceput și realizat 31 decembrie  CIJ 

 

 Obiectiv nr.16: Armonizarea cadrelor instituțional și legal ale sectorului justiției cu standardele europene 

16.1.Promovarea proiectului legii privind actele normative: 

a) definitivarea proiectului 

b) dezbateri publice 

c) prezentarea proiectului legii Guvernului spre aprobare 

(pct.7.2.2(2)) 

1. Proiect de lege aprobat de Guvern 1 septembrie  DGL 

16.2.Elaborarea cadrului  normativ privind metodologia evaluării ex-ante
1
 

(pct.7.2.2(3)) 

1. Cadrul normativ, elaborat și remis spre 

examinare Guvernului 

2 aprilie DGL 

DAMEP  

                                                           
1
 Proeictul va fi elaborat de  către Direcția generală coordonarea politicilor, asistență externă și reformă a administrației publice centrale (Secția analiza politicilor publice) a 

Cancelariei de Stat, ulterior va fi remis Ministerului Justiției în cadrul procedurii de avizare. 
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16.3.Optimizarea bazei de date a actelor normative 

(pct.7.2.3 (2); obiectivul 1, Capitolul IX, Programul de dezvoltare strategică 

pe anii 2012-2014) 

1. Baza de date actualizată  cu motor de 

căutare funcţional 

Ianuarie – decembrie  DGL  

CIJ  

 

16.4.Crearea bazei de date on-line privind procesul de elaborare a actelor 

normative (de la stadiul de proiect pînă la cel de act publicat) 

(pct.7.2.3 (3)) 

1.Bază de date creată şi funcţională 

2. Numărul personalului implicat în procesul 

de elaborare a actelor normative instruit 

Ianuarie – decembrie  CIJ 

 

16.5.Instruirea personalului implicat în procesul de armonizare a legislaţiei 

naționale cu legislaţia Uniunii Europene 

(pct.7.2.4 (4)) 

1. Nivelul de cunoştinţe în domeniu şi  

necesităţile de instruire evaluate 

2. Curricula şi planul de instruire elaborate 

3. Numărul de cursuri desfăşurate 

4. Numărul personalului instruit 

Ianuarie – decembrie CAL 

SRU  

 Obiectiv nr.17: Coordonarea asistenței donatorilor externi și schimbul de informații cu sectorul neguvernamental 

17.1.Elaborarea periodică a listelor de priorităţi care necesită asistenţă externă 

(pct.7.3.1 (2)) 

1. Liste de priorități elaborate  Ianuarie – decembrie DAMEP  

Cabinetul 

ministrului 

17.2.Organizarea reuniunilor periodice dintre reprezentanţii sectorului 

neguvernamental şi reprezentanții sectorului justiţiei 

(pct.7.3.2 (2)) 

1. Numărul de reuniuni periodice desfășurate Ianuarie – decembrie Cabinetul 

ministrului  

DAMEP 

  OObbiieeccttiivv  ggeenneerraall  33::  IImmpplleemmeennttaarreeaa  SSttrraatteeggiieeii  NNaațțiioonnaallee  ddee  DDeezzvvoollttaarree  ,,,,MMoollddoovvaa  22002200::  77  ssoolluuțțiiii  ppeennttrruu  ccrreeșștteerreeaa  eeccoonnoommiiccăă  șșii  rreedduucceerreeaa  

ssăărrăăcciieeii””  

 

Obiective specifice: 

1. Justițiabilii vor beneficia de o justiție calitativă  

2. Justițiabilii vor beneficia de o justiție realizată în termene optime 

3. Securitatea umană 

 

 Obiectiv nr. 1: Justițiabilii vor beneficia de o justiție calitativă (1.2) 

1.1.Efectuarea unui studiu cu privire la evaluarea compatibilității practicii 

judiciare naționale în raport cu jurisprudența CEDO în materia securității 

raporturilor juridice, cu eventuale recomandări  

1. Studiu efectuat și recomandări formulate 20 noiembrie DGAG 
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1.2.Formularea propunerilor privind ajustarea Curiculei de instruire tematică a 

Institutului Național al Justiției cu privire la jurisprudența CEDO relevantă 

pentru practica judiciară națională și activitatea de urmărire penală 

1. Propuneri expediate în adresa Institutului 

Național al Justiției 

15 iunie DGAG 

 Obiectiv nr. 2: Justițiabilii vor beneficia de o justiție realizată în termene optime (1.4) 

2.1.Evaluarea practicii, a implementării Legii nr.87 din 21.04.2011 privind 

repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la 

judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen 

rezonabil a hotărîrii judecătoreşti și impactul modificărilor asupra sistemului 

judecătoresc 

1. Raport realizat 10 decembrie DGAG 

 Obiectiv nr. 3: Securitatea umană (1.7) 

3.1.Evaluarea impactului modificărilor operate în procedurile de investigare 

operativă urmare a hotărîrilor CEDO 

1. Raport realizat 1iunie DGAG 

3.2.Evaluarea implementării modului de aplicare a măsurilor procesuale de 

constrîngere și a măsurilor preventive 

1. Raport realizat 15 iulie DGAG 

3.3.Elaborarea studiului prealabil cu privire la evaluarea mecanismelor de 

reabilitarea a victemelor torturii și relelor tratamente 

1. Studiu prealabil elaborat 10 septembrie DGAG 

  OObbiieeccttiivv  ggeenneerraall  nnrr..44::  IImmpplleemmeennttaarreeaa  rreeccoommaannddăărriilloorr  AAccoorrdduulluuii  ddee  ffiinnaannțțaarree  ddiinnttrree  GGuuvveerrnnuull  RReeppuubblliicciiii  MMoollddoovvaa  șșii  UUnniiuunneeaa  EEuurrooppeeaannăă  

pprriivviinndd  PPrrooggrraammuull  ddee  ssuuppoorrtt  aall  rreeffoorrmmeeii  îînn  jjuussttiițțiiee  ((PPNNAA  22001122))  

 

Obiective specifice: 

1. Cadrul instituțional pentru gestionarea, coordonarea, monitorizarea și mecanismul de consultare a reformei sectorului 

2. Cadrul legislativ 

3. Sensibilizarea opiniei publice 

4. Măsuri suplimentare pentru a îmbunătăți protecția drepturilor omului în Republica Moldova 

 

 Obiectiv nr.1: Cadrul instituțional pentru gestionarea, coordonarea, monitorizarea și mecanismul de consultare a reformei sectorului 

1.1. Asigurarea funcționalității Grupului de coordonare a implementării 

Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016 și a Planului 

de acțiuni  

(1.1.1(1), A1, rubrica 2) 

1. Numărul ședințelor organizate 

 

Ianuarie – decembrie  DAMEP 

Cabinetul 

ministrului  

(secretariatul 
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1.2.Organizarea ședințelor Consiliului Național pentru reforma organelor de 

ocrotire a normelor de drept (CNROOND) 

(1.1.1(1), A1, rubrica 3) 

1. Numărul ședințelor organizate 

2. Numărul proceselor verbale (CNROOND) 

întocmite  

Ianuarie – decembrie  grupurilor de lucru 

pentru coordonarea 

și monitorizarea 

SRSJ 2011-2016) 1.3.Elaborarea planurilor anuale de activitate pentru fiecare grup de lucru 

pentru anul 2013 

(1.1.1(4), A1, rubrica 2, 4) 

1. Planurile anuale de activitate elaborate și 

adoptate de către grupurile de lucru 

15 martie 

1.4.Mecanismul de consultare și cooperare cu actorii și donatorii non-statali 

stabilit și susținut 

(1.1.1(3), A1, rubrica 2; 1.1.1(2), A1, rubrica 5) 

1. Numărul ședințelor de coordonare a 

donatorilor organizate 

Iulie – decembrie  

 Obiectiv nr.2: Cadrul legislativ  

2.1.Reflectarea pe deplin a costurilor necesare pentru punerea în aplicare a 

Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului 

justiției pentru anii 2011-2016 în Cadrul Bugetar pe Termen Mediu (CBTM)  

(1.2(1), A1, rubrica 2) 

1. Costurile Planului de acțiuni pe deplin 

reflectate în CBTM (varianta preliminară) 

 

Cu cel puțin 10 zile 

lucrătoare înainte de 

termenul indicat de 

Ministerul Finanțelor 

DAMEP  

DEFA 

 Obiectiv nr.3: Sensibilizarea opiniei publice 

3.1.Elaborarea Planului de comunicare publică pentru diseminarea rezultatelor 

implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016 

(1.3(1), A1, rubrica 2; subațiunea 5.2, acțiunea 5, obiectivul 1, Planul de 

acțiuni pentru o Guvernare Deschisă pe anii 2012-2013)) 

1. Plan elaborat și aprobat 

2. Numărul de campanii de informare 

desfășurate 

3. Numărul de informații difuzate publicului 

4. Numărul de evenimente publice 

30 martie Serviciul protocol, 

informare și 

comunicare cu mass-

media 

Cabinetul 

ministrului  

 Obiectiv nr.4: Măsuri suplimentare pentru a îmbunătăți protecția drepturilor omului în Republica Moldova 

4.1.Crearea grupului de lucru pentru identificarea deficiențelor și lacunelor 

existente în Codul de procedură penală din Republica Moldova, incompatibile 

cu dispozițiile art. 5 din Convenție și jurisprudența CEDO 

(1.2(1), C1, rubrica 2) 

1. Grup de lucru creat 

2. Plan de lucru a grupului confirmat 

15 martie; 

20 aprilie 

DGAG  

 

4.2.Identificarea deficiențelor și lacunelor existente în Codul de procedură 

penală din Republica Moldova  (incompatibile cu dispozițiile art. 5 din 

Convenție și jurisprudența CEDO și elaborarea modificărilor la Codul de 

procedură penală) 

(1.2(1), C1.2, rubrica 3) 

1. Studiu de compatibilitate finalizat 

2. Recomandări formulate și prezentate 

părților interesate relevante 

3. Modificări elaborate 

30 decembrie DGAG  
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4.3.Evaluarea nevoilor reale ale Centrului pentru Drepturile Omului în vederea 

consolidării independenței și capacității instituționale a acestuia, precum și 

sporirea eficienței activității acestuia 

(1.3(1), C1, rubrica 1) 

1. Raport de evaluare efectuat 

2. Elaborarea proiectului de modificare a 

Constituției privind avocații parlamentari 

1 iunie; 

20 decembrie 

DGL 

 

  OObbiieeccttiivv  ggeenneerraall  nnrr..55::  IImmpplleemmeennttaarreeaa  PPllaannuulluuii  nnaațțiioonnaall  ddee  aaccțțiiuunnii  îînn  ddoommeenniiuull  ddrreeppttuurriilloorr  oommuulluuii    ppee  aanniiii  22001111--22001144  

 

Obiective specifice: 

1. Aderarea la instrumentele juridice internaționale în domeniul drepturilor omului 

2. Asigurarea accesului la informaţie, a libertăţii de exprimare, a libertăţii întrunirilor şi a libertăţii de asociere 

3. Consolidarea justiţiei şi a instituţiilor pentru protecţia drepturilor omului 

4. Asigurarea dreptului la viaţă şi a dreptului la integritate fizică şi psihică 

 

 Obiectiv nr.1: Aderarea la instrumentele juridice internaționale în domeniul drepturilor omului 

1.1.Elaborarea unui studiu de fezabilitate, referitor la necesitatea racordării 

legislaţiei naţionale la „Acordul cu privire la privilegiile şi imunităţile Curţii 

Penale Internaţionale” în scopul asigurării executării hotărîrilor organelor 

convenţionale ale ONU 

(acțiunea 5, obiectivul 1) 

1. Studiul efectuat, în funcţie de constatările 

studiului, elaborarea proiectului de lege 

corespunzător 

30 martie DRIIE  

 Obiectivul nr. 2: Asigurarea accesului la informaţie, a libertăţii de exprimare, a libertăţii întrunirilor şi a libertăţii de asociere 

2.1.Informarea publicului (prin afişarea informaţiei pe panouri informative, pe 

paginile web ale autorităţilor publice etc.) despre modul de depunere şi 

examinare a petiţiilor, contestarea acţiunilor şi deciziilor autorităţilor publice 

sau ale persoanelor competente, precum şi despre programul de audienţe cu 

cetăţenii 

(acțiunea 4, obiectivul 4) 

1. Numărul de informaţii plasate 

2. Numărul persoanelor audiate 

3. Numărul petiţiilor depuse prin poștă  

4. Numărul petiţiilor depuse on-line 

 

Permanent  Cabinetul 

ministrului  

SRU  

Serviciul protocol, 

informare și 

comunicare cu mass-

media 

2.2.Asigurarea unui control intern eficient pentru a verifica respectarea 

legislaţiei la primirea, evidenţa, examinarea şi soluţionarea petiţiilor 

(acțiunea 5, obiectivul 4) 

1. Numărul de încălcări la primirea,   

evidenţa, examinarea și soluţionarea 

petiţiilor, procentul de adresări repetate ale 

petiţiilor 

Permanent  SRU  

Autoritățile 

administrative din 

subordine 
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2. Numărul sancţiunilor aplicate 

2.3.Elaborarea listelor informaţiilor de interes public ce urmează a fi plasate 

obligatoriu pe paginile web ale acestora 

(acțiunea 6, obiectivul 4) 

1. Catalogul datelor deschise elaborat și 

publicat pe pagina web 

29 martie Serviciul e-

Transformare 

CIJ 

 Obiectiv nr.3: Consolidarea justiţiei şi a instituţiilor pentru protecţia drepturilor omului 

3.1.Efectuarea unui studiu de oportunitate privind optimizarea hărţii dislocării 

instanţelor judecătoreşti în scopul consolidării capacităţilor instituţionale ale 

instanţelor, optimizarea numărului de judecători 

(acțiunea 1, obiectivul 6, Planul național de acțiuni în domeniul drepturilor 

omului pe anii 2011-2014; pct. 1.1.1(1), Planul de acțiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-

2016; acțiunea 1, Capitolul 9, Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 

2012-2015) 

1. Studiu efectuat și recomandări formulate 

2. Harta judecătoriilor optimizată 

30 noiembrie DAJ 

în conlucrare cu 

Centrul de Resurse 

Juridice 

3.2.Ajustarea legislaţiei prin prisma hotărîrilor CEDO în cauze privind 

Republica Moldova sau alte state 

(acțiunea 1, obiectivul 8) 

1. Revizuirea cadrului legislativ 

2. Numărul amendamentelor elaborate, după 

caz, modificarea și completare a legislaţiei 

Permanent  DGAG  

DGL  

3.3.Examinarea legislaţiei, a practicilor altor state şi a jurisprudenţei CEDO în 

vederea identificării unor reglementări similare în materie de antecedente 

penale şi determinarea efectului acestora asupra statutului persoanei 

(acțiunea 2, obiectivul 8) 

1. Cadrul legislativ revizuit 

2. Numărul de ţări examinate din perspectiva 

reglementărilor similare 

3. Numărul amendamentelor elaborate, după 

caz, modificarea și completarea legislaţiei 

15 noiembrie DGAG 

DGL 

DRIIE 

3.4.Realizarea studiului privind situaţia actuală în sistemul de lipsire a 

capacităţii şi instituirea tutelei plenare pentru persoanele declarate incapabile 

(acțiunea 1, obiectivul 9) 

1. Studiu efectuat 

2. Modificarea și completarea legislaţiei, 

după caz 

20 decembrie DGL 

3.5.Modificarea Codului Civil şi legislaţiei relevante pentru excluderea tutelei 

plenare şi introducerea instituţiei pentru asigurare a suportului în luarea 

deciziilor 

(acțiunea 4, obiectivul 9) 

1. Numărul de amendamente  elaborate, 

după caz, modificarea și 

completarea legislaţiei 

20 decembrie DGL  

 Obiectiv nr.4: Asigurarea dreptului la viaţă şi a dreptului la integritate fizică şi psihică 

4.1.Revizuirea legislaţiei în vigoare din perspectiva excluderii normelor care 

prevăd sancţiuni disciplinare „încarcerarea” pentru minorii condamnaţi 

1. Cadrul legislativ revizuit, după caz, 

prezentarea amendamentelor privind 

Decembrie DIP  
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(acțiunea 5, obiectivul 20) modificarea și completarea legislaţiei 

4.2.Dezvoltarea continuă a programelor socio-educative şi psihocorecţionale în 

penitenciare 

(acțiunea 1, obiectivul 22) 

1. Numărul de programe implementate 

pentru diferite categorii de condamnaţi 

2. Numărul de condamnaţi implicaţi în 

aceste programe 

Decembrie DIP  

4.3.Asigurarea dreptului de acces la studii/educaţie pentru persoanele/minorii 

aflaţi în instituţiile de detenţie 

(acțiunea 2, obiectivul 22) 

1. Numărul de condamnaţi antrenaţi în 

procesul de învăţămînt 

Decembrie DIP  

4.4.Promovarea  respectării drepturilor deţinuţilor prin colaborarea cu ONG-

urile, confesiunile religioase şi organizaţiile de binefacere 

(acțiunea 1, obiectivul 23) 

1. Numărul parteneriatelor 

2. Numărul penitenciarilor care au acorduri 

de colaborare 

3. Numărul ONG-urilor 

Permanent  DIP  

4.5.Desfăşurarea campaniilor de informare a lucrătorilor instituţiilor în a căror 

custodie se află persoane private de libertate privind competenţele, atribuţiile şi 

drepturile membrilor consiliului consultativ în calitate de mecanism naţional 

de prevenire a torturii 

(acțiunea 3, obiectivul 29) 

1. Numărul campaniilor de informare 

desfăşurate 

2. Numărul persoanelor informate şi 

instituţiile în care acestea activează 

Ianuarie – decembrie  DIP 

4.6.Consolidarea capacităţilor instituţionale de utilizare a reparaţiilor civile ce 

rezultă din cauzele privind tortura şi alte rele tratamente 

(acțiunea 2, obiectivul 31) 

1. Numărul victimelor recompensate 30 decembrie  DGAG 

  OObbiieeccttiivv  ggeenneerraall  nnrr..66::  RReeaalliizzaarreeaa  mmăăssuurriilloorr  PPrrooggrraammuulluuii  NNaațțiioonnaall  ddee  iimmpplleemmeennttaarree  aa  PPllaannuulluuii  ddee  aaccțțiiuunnii  RReeppuubblliiccaa  MMoollddoovvaa  --  UUnniiuunneeaa  

EEuurrooppeeaannăă  îînn  ddoommeenniiuull  lliibbeerraalliizzăărriiii  rreeggiimmuulluuii  ddee  vviizzee  

 

Obiective specifice: 

1. Cooperarea cu EUROJUST 

2. Implementarea convențiilor internaționale privind cooperarea judiciară în materie penală (în special convențiile Consiliului Europei) 

3. Eficientizarea procesului de cooperare juridică internațională 

 

 Obiectiv nr. 1: Coperarea cu EUROJUST 

1.1.Stabilirea bazei normative și consolidarea cooperării cu EUROJUST 

(Blocul 3, acțiunea 41) 

1. Acord semnat Decembrie  DCJI 
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 Obiectiv nr.2: Implementarea convențiilor internaționale privind cooperarea judiciară în materie penală (în special convențiile Consiliului 

Europei)  

2.1.Aplicarea în practică a prevederilor tratatelor internaționale referitoare la 

cooperarea judiciară în materie penală 

(Blocul 3, acțiunea 45) 

1. Numărul de cereri de asistență juridică 

internațională în materie penală recepționate 

și executate în termen 

Permanent DCJI  

 Obiectiv nr.3: Eficientizarea procesului de cooperare juridică internațională 

3.1.Elaborarea și implementarea modalităților detaliate de evidență a cererilor 

de aistență juridică internațională 

1. Bază de date elaborată Permanent  DCJI 

DRIIE 

  OObbiieeccttiivv  ggeenneerraall  nnrr..77::  RReeaalliizzaarreeaa  mmăăssuurriilloorr  aaddiiţţiioonnaallee  llaa  PPrrooggrraammuull  NNaaţţiioonnaall  ddee  iimmpplleemmeennttaarree  aa  PPllaannuulluuii  ddee  AAccţţiiuunnii  RReeppuubblliiccaa  MMoollddoovvaa  ––  

UUnniiuunneeaa  EEuurrooppeeaannăă  îînn  ddoommeenniiuull  lliibbeerraalliizzăărriiii  rreeggiimmuulluuii  ddee  vviizzee  

 Obiectiv nr.1: Implementarea eficientă a măsurilor de combatere a discriminării prevăzute de PNADO (inclusiv alocarea resurselor adecvate); 

campanii de sensibilizare privind prevenirea rasismului, xenofobiei, antisemitismului și a altor forme de discriminare; consolidarea instituțiilor 

responsabile pentru politicile antidiscriminatorii și combaterea rasismului, xenofobiei și antisemitismului 

1.1.Monitorizarea implementării obiectivelor Planului național în domeniul 

drepturilor omului 2011-2014 (PNADO) 

(acțiunea 85) 

1. Evaluarea graduală și pe domenii concrete 

de către Comisia pentru implementarea 

PNADO 2011-2014 a modului de realizare a 

obiectivelor statuate în Plan 

2. Raport întocmit și prezentat Cancelariei de 

Stat 

1 martie DAMEP  

  OObbiieeccttiivv  ggeenneerraall  nnrr..88::  ÎÎnnttrreepprriinnddeerreeaa  mmăăssuurriilloorr  pprriivviinndd  rreeaalliizzaarreeaa  PPllaannuulluuii  ddee  iimmpplleemmeennttaarree  aa  PPllaannuulluuii  iinnddiivviidduuaall  ddee  aaccțțiiuunnii  aall  PPaarrtteenneerriiaattuulluuii  

RReeppuubblliiccaa  MMoollddoovvaa  ––  NNAATTOO  ((IIPPAAPP  RRMM--NNAATTOO))  

 Obiectiv nr.1: Asigurarea conformităţii cu standardele internaţionale recunoscute a legislaţiei şi practicii în domeniul drepturilor omului, în 

colaborare cu CoE, OSCE, UE şi alte organisme relevante internaţionale 

1.1.Adaptarea, după necesitate, a legislaţiei şi practicilor pentru asigurarea 

conformităţii sistemului judiciar al Moldovei cu standardele CEDO 

(1.3.3(2), Capitolul 1.3) 

1. Numărul de propuneri elaborate și 

înaintate în vederea completării și 

modificării legislației 

Permanent  DGAG  

DGL 

 

1.2.Realizarea programelor educaţionale pentru a asigura conştientizarea de 

către funcţionarii publici a importanţei respectării drepturilor omului 

(1.3.3(4), Capitolul 1.3) 

1. Numărul programelor educaționale 

realizate 

Ianuarie -decembrie SRU  

Autoritățile 

administrative din 

subordine 
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 Obiectiv general nr.9: Implementarea Planului de acţiuni pe perioada 2010-2013, pentru implementarea recomandărilor Comitetului ONU 

formulate urmare a susţinerii Raportului periodic privind implementarea Pactului Internaţional cu privire la drepturile civile şi politice 

 Obiectiv nr.1: Intensificarea activităţilor de informare a persoanelor aflate în locurile de detenţie 

1.1.Sporirea calităţii serviciilor de asistenţă medicală acordată persoanelor 

deţinute 

(acțiunea 8.1, obiectivul 8) 

1. Serviciile de asistență medicală 

îmbunătățite 

Ianuarie – decembrie DIP 

1.2.Instruirea eficientă a profesioniştilor implicaţi în sistemul justiţiei juvenile 

(acțiunea 15.2, obiectivul 15) 

1. Numărul de vizite de documentare 

efectuatre 

Ianuarie – decembrie DIP 

1.3.Elaborarea politicilor menite să reducă recidivismul 

(acțiunea 15.4, obiectivul 15) 

1. Document elaborat Ianuarie – decembrie DIP 

 Obiectiv general nr.10: Întreprinderea măsurilor privind realizarea Planului de acțiuni pe anii 2012-2013 pentru implementarea Strategiei 

naționale anticorupție pe anii 2011-2015 

 Obiectiv nr.1: Prevenirea și combaterea corupției în cadrul autorităților, instituțiilor și organizațiilor 

1.1.Publicarea rapoartelor privind măsurile întreprinse în vederea 

implementării Strategiei naţionale anticorupţie 

(acțiunea 10, Capitolul III) 

1. 100% rapoarte publicate Trimestrial, pînă la data 

de 20 a lunii ce urmează 

Subdiviziunile 

structurale 

Autoritățile 

administrative din 

subordine 

1.2.Elaborarea şi publicarea pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei a 

rapoartelor privind numărul de hotărîri de condamnare sau de achitare pe cauze 

de corupţie sau conexe acestora, numărul de persoane condamnate sau achitate 

şi pedepsele aplicate 

(acțiunea 11, Capitolul III) 

1. 100% rapoarte publicate Trimestrial, pînă la data 

de 20 a lunii ce urmează 

DAJ 

CIJ  

 

1.3.Implementarea planurilor de integritate instituţională, elaborate în 

conformitate cu Metodologia de evaluare a riscurilor de corupţie în instituţiile 

publice, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 906 din 28 iulie 2008 

(acțiunea 31, Capitolul VII) 

1. 100% planuri elaborate și aprobate, 

plasate pe pagina web și puse în aplicare 

Permanent  DAMEP 

CIJ 

1.4.Asigurarea respectării transparenței în procesul decizional în cadrul 

ministerului 

(acțiunea 38, Capitolul IV; acțiunea 1.3, obiectivul 1, Planul de acțiuni pentru 

o Guvernare Deschisă pe anii 2012-2013) 

1. Ponderea deciziilor consultate cu publicul 

din numărul total de decizii adoptate.  

2. Dezbateri și şedinţe publice organizate, 

recomandări recepţionate și implementate 

Permanent  Subdiviziunile 

structurale 

Autoritățile 

administrative din 
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subordine 

1.5.Implementarea acţiunilor de prevenire a corupţiei în procesul de recrutare, 

selectare, angajare şi promovare a personalului în funcţiile publice 

(acțiunea 39, Capitolul IV) 

1. Numărul de anunţuri publicate privind 

funcţiile vacante şi concursurile de angajare 
2. Numărul de concursuri de angajare 

desfăşurate 

Permanent SRU  

OCP 

SSC 

DIP 

Direcția de justiție a 

Găgăuziei 

1.6.Includerea unui modul cu subiecte de prevenire şi combatere a corupţiei în 

programele de instruire iniţială a angajaţilor debutanţi  

(acțiunea 59, Capitolul X) 

1. Familiarizarea angajaților debutanți cu 

legislația anticorupție 

2. Sporirea gradului de rezistență la corupție 

Permanent SRU  

Autoritățile 

administrative din 

subordine 

1.7.Asigurarea funcționării liniilor fierbinți anticorupție  

(acțiunea 60, Capitolul XI) 

1. Liniile fierbinți anticorupție funcționale Permanent Cabinetul 

ministrului  

Autoritățile 

administrative din 

subordine 

1.8.Promovarea dreptului de acces la informație prin stabilirea și consolidarea 

parteneriatelor cu mass-media și societatea civilă  

(acțiunea 63, Capitolul XII) 

1. Concepții de comunicare publică elaborate 

2. Mecanism intern privind comunicarea cu 

publicul și asigurarea accesului la informație 

implementat 

Permanent Serviciul protocol, 

informare și 

comunicare cu mass-

media 

Autoritățile 

administrative din 

subordine  

  OObbiieeccttiivv  ggeenneerraall  nnrr..1111::  IImmpplleemmeennttaarreeaa  PPllaannuulluuii  ddee  aaccțțiiuunnii  ppeennttrruu  oo  GGuuvveerrnnaarree  DDeesscchhiissăă  ppee  aanniiii  22001122--22001133  

 

Obiective specifice: 

1. Consolidarea integrității publice prin asigurarea unui proces decizional participativ/implicarea cetățenilor și creșterea transparenței în procesul 

de guvernare 

2. Îmbunătățirea calității prestării serviciilor publice 

 



- 37 - 

 

 Obiectiv nr.1: Consolidarea integrității publice prin asigurarea unui proces decizional participativ/implicarea cetățenilor și creșterea 

transparenței în procesul de guvernare 

1.1. Elaborarea și postarea pe pagina web a raportului anual cu privire la 

publicarea informației cu caracter public 

(subacțiunea 1.8, obiectivul 1) 

1. Raport elaborat și publicat pe pagina web 

oficială 

Termen limită pentru 

elaborare - 45 zile; 

pentru publicarea 

raportului pe pagina 

web - 60 de zile de la 

finalizarea anului de 

raportare 

CIJ  

DGL;  

Autoritățile 

administrative din 

subordine 

1.2.Stimularea și eficientizarea procesului de consultări publice prin prisma 

publicării pe platforma on-line www.particip.gov.md a documentelor de 

politici, proiectelor de acte normative, informația cu privire la perioada și 

formatul consultărilor publice, precum și funcționarii publici responsabili 

(subacțiunea 1.9, obiectivul 1) 

1. Proiecte de acte normative, documente de 

politici, informația cu privire la perioada și 

formatul consultărilor, precum și funcționarii 

publici responsabili implicați în proces 

postate, cu regularitate și în termene utile, pe 

platforma www.particip.gov.md  

Ianuarie – decembrie  CIJ  

DGL  

DAMEP 

Autoritățile 

administrative din 

subordine 

1.3.Elaborarea propriilor regulamente instituționale de colectare, arhivare și 

publicare a datelor în format digital în corespundere cu standardele naționale 

(subacțiunea 3.10, acțiunea 3, obiectivul 1) 

1. Regulamente instituționale elaborate și 

aprobate  

31 decembrie CIJ 

Serviciul e-

Transformare 

Autoritățile 

administrative din 

subordine 

1.4.Elaborarea Strategiei de comunicare și relații publice a ministerului cu 

documentele de politici și Ghidul de utilizare a rețelelor de socializare 

(subațiunea 5.2, acțiunea 5, obiectivul 1) 

1. Strategie de comunicare și relații publice 

elaborată 

30 decembrie Serviciul protocol, 

informare și 

comunicare cu mass-

media 

1.5.Crearea și menținerea paginii web oficiale a ministerului justiției și 

autorităților administrative din subordine pe rețelele de socializare și 

asigurarea unei comunicări biredirecționale eficiente cu cetățenii, conform 

prevederilor actelor normative relevante 

(subacțiunea 5.3, acțiunea 5, obiectivul 1) 

1. Pagina web oficială a Ministerului 

Justiției și a autorităților administrative din 

subordine menținută pe rețelele de 

socializare 

Permanent  Cabinetul 

ministrului 

Autoritățile 

administrative din 

subordine 

 Obiectiv nr.2: Îmbunătățirea calității prestării serviciilor publice 

http://www.particip.gov.md/
http://www.particip.gov.md/
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2.1.Digitizarea graduală a serviciilor publice: programare on-line a cetățenilor; 

eliberare on-line de acte, licențe, certificate și autorizații 

(subacțiunea 10.3, acțiunea 10, obiectivul 3) 

1. Procesul de digitizare a serviciilor publice 

în implementare 

Ianuarie – decembrie  Subdiviziunile 

structurale 

Autoritățile 

administrative din 

subordine (cu 

atribuții în domeniul 

prestării serviciilor 

publice) 

  OObbiieeccttiivv  ggeenneerraall  nnrr..  1122  ::  RReeaalliizzaarreeaa  PPllaannuulluuii  ddee  aaccțțiiuunnii  ppee  aannuull  22001133  ppeennttrruu  iimmpplleemmeennttaarreeaa  PPrrooggrraammuulluuii  ssttrraatteeggiicc  ddee  mmooddeerrnniizzaarree  tteehhnnoollooggiiccăă  aa  

gguuvveerrnnăărriiii  ((ee--TTrraannssffoorrmmaarree))  

 Obiectiv nr.1: Digitizarea serviciilor publice 

1.1.Elaborarea și aprobarea Concepției privind registrul actelor de stare civilă 

și a Concepției privind registrul actelor judecătorești 

(pct.4.2.4) 

1. Concepții elaborate și aprobate Iulie  Serviciul e – 

Transformare 

DAMEP 

CIJ 

SSC 

  OObbiieeccttiivv  ggeenneerraall  nnrr..  1133::  RReeaalliizzaarreeaa  PPllaannuulluuii  ddee  aaccțțiiuunnii  pprriivviinndd  iimmpplleemmeennttaarreeaa  SSttrraatteeggiieeii  ddee  ddeezzvvoollttaarree  aa  ssoocciieettăățțiiii  cciivviillee  ppeennttrruu  ppeerriiooaaddaa  22001122--

22001155  

 Obiectiv nr.1: Îmbunătățirea mecanismelor existente și adoptarea unor măsuri de garantare a transparenței activității ramurii legislative 

1.1.Modificarea cadrului  normativ privind asigurarea transparenței decizionale 

și adoptarea modificărilor în cauză 

(pct.1.3.1.2) 

1. Numărul de amendamente elaborate 

2. Numărul de amendamente adoptate 

20 decembrie DGL 

DAMEP 

1.2.Modificarea legislației în vederea asigurării transparenței și a 

responsabilității OSC 

(pct.2.4.4.3) 

1. Numărul de acte normative elaborate și 

adoptate 

20 decembrie DGL 

  OObbiieeccttiivv  ggeenneerraall  nnrr..  1144::  RReeaalliizzaarreeaa  PPllaannuulluuii  ddee  aaccțțiiuunnii  ppeennttrruu  iimmpplleemmeennttaarreeaa  PPrrooggrraammuulluuii  nnaațțiioonnaall  ssttrraatteeggiicc  îînn  ddoommeenniiuull  sseeccuurriittăățțiiii  ddeemmooggrraaffiiccee  

aa  RReeppuubblliicciiii  MMoollddoovvaa  ((aanniiii  22001111--22001133))  

 Obiectiv nr.1: Asigurarea accesului larg la educaţie şi formare profesională de calitate a tuturor copiilor 

1.1.Dezvoltarea capacităţilor şi a activităţii de resocializare a minorilor 

delicvenţi 

1.Numărul de minori delicvenţi resocializaţi 30 decembrie OCP  

DIP 
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(măsura 23)  

  OObbiieeccttiivv  ggeenneerraall  nnrr..1155::  IImmpplleemmeennttaarreeaa  PPllaannuulluuii  ddee  aaccțțiiuunnii  ppeennttrruu  rreeaalliizzaarreeaa  CCoonncceeppțțiieeii  pprriivviinndd  ffiinnaannțțaarreeaa  ssiisstteemmuulluuii  jjuuddeeccăăttoorreesscc  ppee  aanniiii  22001100--

22001133  

 Obiectiv nr.1: Evaluarea surselor necesare de finanțare a sistemului judecătoresc și identificarea unor surse alternative de sporire a mijloacelor 

financiare destinate sistemului judecătoresc 

1.1.Implementarea criteriilor unice de percepere a taxelor pentru anumite 

servicii de instanțele judecătorești  

(obiectivul 1.4) 

1. Criterii implementate 31 decembrie DAJ  

1.2.Instruirea personalului instanțelor judecătorești în vederea utilizării 

Programului integrat de gestionare a dosarelor, SRS Femida și întreținerii 

paginilor web 

(obiectivul 5.6) 

1. Numărul de persoane instruite 31 decembrie DAJ  

  OObbiieeccttiivv  ggeenneerraall  nnrr..1166::  IImmpplleemmeennttaarreeaa  PPllaannuulluuii  ddee  mmăăssuurrii  ppee  aanniiii  22000044--22002200  ppeennttrruu  rreeaalliizzaarreeaa  CCoonncceeppțțiieeii  rreeffoorrmmăărriiii  ssiisstteemmuulluuii  ppeenniitteenncciiaarr  

 

Obiective specifice: 

1. Reformarea instituţiilor penitenciare 

2. Perfecţionarea activităţii serviciului de pază, supraveghere, escortă şi securitate în locurile de detenţie 

3. Îmbunătățirea condițiilor de detenție 

4. Acordarea aistenței medicale calificate 

5. Reorganizarea activității educative cu condamnații 

6. Resurse umane și pregătirea cadrelor 

 

 Obiectiv nr. 1: Reformarea instituțiilor penitenciare 

1.1.Îmbunătățirea condițiilor de detenție în penitenciare 

(acțiunea 6, alin.3; acțiunea 6, alin.5; acțiunea 6, alineatul 6; acțiunea 6, 

alin.7; Capitolul II) 

1. Condiții de detenție îmbunătățite Ianuarie – decembrie  DIP 

1.2.Construcţia noilor penitenciare pentru asigurarea realizării prevederilor 

art.272 alin.(9) şi art.338 ale Codului de executare 

(acţiunea 7, alin.1, Capitolul II) 

1. Cerere de finanțare privind construcția 

Penitenciarului de tip nou cu capacitatea de 

1500 locuri acceptată de către bordul Băncii 

de Dezvoltare a Consiliului Europei 

1 septembrie; 

 

 

 

DIP 
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2. Procesul de implementare a proiectului 

inițiat 

Septembrie - decembrie 

1.3.Construcția unei case de arest cu capacitatea de 650 de locuri 

(acțiunea 7, alin.3-1, Capitolul II) 

1. Construcția casei de arest inițiată Decembrie  DIP 

 Obiectiv nr.2: Perfecţionarea activităţii serviciului de pază, supraveghere, escortă şi securitate în locurile de detenţie 

2.1.Asigurarea reacţionării operative a efectivului pentru curmarea tentativelor 

de evadare şi altor fapte ilicite 

(măsura 8, Capitolul III) 

1. Încăperile unităților de gardă dotate 

regulamentar 

Ianuarie – decembrie  DIP 

2.2.Asigurarea securităţii colaboratorilor sistemului penitenciar prin dotarea 

acestora cu dispozitive pentru depistarea armelor, explozivelor, drogurilor, 

telefoanelor mobile şi altor aparate radioelectronice  

(măsura 9-10, Caitolul III) 

1. Numărul: 

- detectoarelor de metale şi a staţii radio 

portabile achiziţionate 

- dispozitivelor de bruiere achiziţionate, 

montate şi date în exploatare 

Ianuarie – decembrie  DIP 

2.3.Reutilarea obiectivelor păzite în scopul asigurării reacţionării operative a 

efectivului pentru curmarea tentativelor de evadare şi altor fapte ilicite 

(măsura 12, Capitolul III) 

1. Echipament de supraveghere video 

achiziţionat 

2. Echipament  montat şi dat în exploatare 

3. Cantitatea cablului achiziţionat şi 

substituit 

 4. Dotarea sistemului penitenciar cu 

inventar şi materiale necesare pentru 

instruirea şi dresarea cîinilor de serviciu 

asigurată 

1 septembrie; 

 

 Septembrie - 

decembrie 

 

 

DIP 

2.4.Contracararea pătrunderii în penitenciare a obiectelor/substanţelor interzise 

prin intermediul persoanelor sosite la întrevederi 

(măsura 13, 15, Capitolul III) 

1. Numărul camerelor de întrevederi dotate 

cu aparataj ultrascopic 

2. Numărul obiectelor interzise depistate 

Ianuarie – decembrie DIP 

 Obiectiv nr.3: Îmbunătățirea condițiilor de detenție 

3.1.Modernizarea sistemelor de încălzire, iluminare, alimentare cu apă şi 

canalizare şi alte lucrări de îmbunătăţire a condiţiilor de detenţie 

(măsura 20, Capitolul IV) 

1. Rețelele și utilajul electric reparat Ianuarie – decembrie DIP 

 Obiectiv nr.4: Acordarea asistenței medicale calificate 
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4.1.Perfecţionarea medicilor sistemului penitenciar la catedrele de 

perfecţionare ale Ministerului Sănătăţii  

(măsura 22, Capitolul V) 

1. Contract încheiat 

2. Numărul de colaboratori participanți la 

reciclare 

30 martie 

 

DIP 

4.2.Efectuarea eficientă a măsurilor de profilaxie şi tratament a maladiilor 

contagioase 

(măsura 23, Capitolul V) 

1. Numărul de deţinuţi incluşi în tratament 

DOTS şi DOTS + 

2. Numărul cazurilor de tuberculoză 

depistate   

Ianuarie – decembrie  DIP 

4.3.Perfecționarea condițiilor de acordare a asitenței medicale deținuților 

(măsura 25, Capitolul V) 

1. Echipament şi utilaj medical modernizat Ianuarie – decembrie  DIP 

 Obiectiv nr.5: Reorganizarea activității educative cu condamnații 

5.1.Consolidarea procesului educativ şi de resocializare a condamnaţilor 

(măsura 27, Capitolul VI) 

1. Numărul de publicaţii transmise 

bibliotecilor penitenciarelor 

2. Numărul cititorilor permanenţi 

3. Numărul de cărți cu care a fost completată 

biblioteca 

4. Edițiile la care a fost abonată biblioteca 

Ianuarie – decembrie DIP 

5.2.Dezvoltarea continuă a programelor socio-educative şi psiho-corecţionale 

în penitenciare 

(măsura 28, Capitolul VI) 

1. Numărul de programe implementate 

2. Numărul de condamnați implicați în 

programe 

Permanent  DIP 

5.3.Reorganizarea activităţii educative cu condamnaţii 

(măsura 28, Capitolul VI) 

1. Penitenciare dotate tehnico-material Ianuarie – decembrie DIP 

 Obiectiv nr.6: Resurse umane și pregătirea cadrelor 

6.1.Asigurarea continuităţii relaţiilor de colaborare în domeniul pregătirii 

cadrelor pentru sistemul penitenciar în instituţiile de învăţămînt ale altor ţări  

(măsura 36, Capitolul VIII) 

1.Relaţii de colaborare stabilite/ intensificate 

2. Numărul de specialişti instruiţi 

3. Numărul de specialişti pregătiţi pentru 

serviciul în sistemul penitenciar 

4. Numărul de seminare, conferinţe, ateliere, 

mese rotunde realizate 

5. Numărul de programe de instruire şi 

suporturi de curs elaborate şi diseminate 

către beneficiari 

6. Relaţii stabilite cu partenerii internaţionali 

Ianuarie – decembrie DIP 
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6.2.Îmbunătăţirea condiţiilor de studii pentru personal 

(măsura 37, Capitolul VIII) 

1. Condiții de studii pentru personal 

îmbunătățite 

Ianuarie – decembrie DIP 

6.3.Formarea unui efectiv profesional şi motivat pentru a spori calitatea 

activităţilor desfăşurate 

(măsura 38, Capitolul VIII) 

1.Sporirea nivelului de pregătire profesională 

a efectivului 

2. Numărul de colaboratori participaţi  la 

cursuri 

 Ianuarie – decembrie DIP 

6.4.Perfectarea şi semnarea acordurilor bilaterale privind pregătirea cadrelor 

pentru sistemul penitenciar în instituţiile de învăţămînt specializate ale altor 

ţări  

(măsura 40, Capitolul VIII) 

1. Acorduri de colaborare semnate 

2. Numărul colaboratorilor instruiți 

Ianuarie – decembrie DIP 

  OObbiieeccttiivv  ggeenneerraall  nnrr..  1177::  RReeaalliizzaarreeaa  pprreevveeddeerriilloorr  SSttrraatteeggiieeii  nnaaţţiioonnaallee  aannttiiddrroogg  ppee  aanniiii  22001111--22001188  

 Obiectiv nr.1: Rolul şi responsabilităţile subiecţilor  implicaţi în domeniul drogurilor 

1.1.Organizarea activităţii în vederea reducerii consumului de droguri şi a 

riscurilor asociate consumului de droguri în instituţiile penitenciare 

(pct.62) 

1. Numărul cazurilor documentate 

2. Numărul persoanelor civile reţinute pentru 

introducerea drogurilor în penitenciare 

3.Cantitatea substanţelor stupefiante 

depistate şi ridicate 

4. Rezultatele măsurilor întreprinse de 

comun cu organele ce exercită activităţi 

operative de investigaţie 

5. Măsuri privind tratamentul substitutiv al 

persoanelor drogdependente implementate 

6. Programe de informare a condamnaților 

privind distructibilitatea drogurilor 

implementate 

Permanent  DIP  

1.2.Instruirea profesională a personalului Departamentului Instituţiilor 

Penitenciare referitor la măsurile şi intervenţiile cu privire la droguri şi 

consumul de droguri 

(pct.63) 

1.Raport de evaluare cu stabilirea lacunelor 

în pregătire şi necesităţile de instruire 

2. Curriculum elaborat pentru instruire 

iniţială şi continuă pentru funcţionarii din 

diverse domenii ale politicii antidrog 

3. Cursuri de instruire prestate 

Permanent DIP  
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  OObbiieeccttiivv  ggeenneerraall  nnrr..1188::  IImmpplleemmeennttaarreeaa  PPrrooggrraammuulluuii  ddee  ddeezzvvoollttaarreeaa  ssttrraatteeggiiccăă  ppee  aanniiii  22001122--22001144  

 

Obiective specifice: 

1. Elaborarea politicii și management în domeniul justiției 

2. Administrarea judecătorească 

3. Expertiza judiciară 

4. Starea Civilă 

 

 Obiectiv nr.1: Elaborarea politicii și management în domeniul justiției 

1.1.Asigurarea  în procesul elaborării actelor normative a echilibrului între 

reglementări, fundamentarea științifică și consecutivitate 

(Obiectivul 1, Capitolul I) 

1. Proiecte de acte normative și legislative 

elaborate 

20 decembrie  DGL 

 Obiectiv nr.2: Administrarea judecătorească 

2.1.Sporirea capacităţii DAJ de a acorda asistenţă metodologică în domeniul 

bugetar pentru instanţele judecătoreşti 

(Obiectivul 2, Capitolul II) 

1. Crearea unei baze de date privind toate 

actele normative, instrucţiuni şi ghiduri 

recomandări privind gestionarea bugetelor 

instanţelor judecătoreşti în anul 2012 

2. Rata solicitărilor satisfăcute de DAJ  

privind asistenţa metodică a contabililor 

30 decembrie DAJ 

CIJ 

 Obiectiv nr.3: Expertiza judiciară 

3.1.Ridicarea nivelului profesional în domeniul expertizei judiciare 

(Obiectivul 2, Capitolul VIII) 

1. % experți judiciari instruți 

2.% experți judiciari atestați ca urmare a 

instrurilor 

30 decembrie CNEJ 

3.2.Elaborarea standardelor de calitate pentru rapoartele de expertiză 

(Obiectivul 3, Capitolul VIII) 

1. Rapoarte de expertiză de calitate elaborate 30 decembrie CNEJ 

3.3.Elaborarea proiectului de act normativ privind mecansimul de stabilire a 

tarifelor pentru serviciile de efectuare a expertizelor 

(Obiectivul 4, Capitolul VIII) 

1. Proiect de hotărîre de Guvern elaborat și 

remis spre examinare  

20 decembrie CNEJ 

DGL 

 Obiectiv nr.4: Starea Civilă 
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4.1.Sporirea capacităților oficiilor stare civilă teritoriale de acordare a 80% din 

totalul serviciilor stare civilă prestate persoanelor pînă în anul 2014  

(Obiectivul 1, Capitolul X) 

1. % servicii acordate cetățenilor în teritoriu 

din numărul total de servicii 

30 decembrie SSC 

4.2.Asigurarea prestării gratuite beneficiarilor serviciilor de stare civilă în 

mărime de 40%  din numărul total de servicii pentru anul 2013 

(Obiectivul 1, Capitolul X) 

1. % beneficiari servicii gratuite din numărul 

total de servicii prestate 

30 decembrie SSC 

  OObbiieeccttiivv  ggeenneerraall  nnrr..1199::  IImmpplleemmeennttaarreeaa  PPllaannuulluuii  ddee  iinntteeggrriittaattee  aall  MMiinniisstteerruulluuii  JJuussttiiţţiieeii  ppeennttrruu  aanniiii  22001122  ––  22001133  

 

Obiective specifice: 

1. Contactul cu terţele 

2. Lipsa unităţii responsabile pentru efectuarea auditului intern 

3. Lipsa unităţii care să asigure eficienţa interacţiunii autorităţii publice cu cetăţenii şi societatea civilă 

4. Lipsa actelor normative interne care să stabilească procedura de acordare a serviciilor şi standarde minime de calitate 

5. Completarea paginii web  oficiale a ministerului cu informaţii privind serviciile acordate de către subdiviziunile structurale 

 

 Obiectiv nr.1: Contactul cu terţele 

1.1.Instituirea mecanismului privind acceptarea si transmiterea în gestiunea 

instituţiei a cadourilor si a acţiunilor protocolare  
(obiectivul 1, acțiunea a)) 

1. Mecanism elaborat Iulie – decembrie  DGL 

SRU 

DEFA 

1.2.Evidenţa cadourilor şi acţiunilor protocolare 

(obiectivul 1, acțiunea b)) 

1. Registrul deschis Ianuarie – decembrie  DEFA 

Autoritățile 

administrative din 

subordine 

1.3.Familiarizarea angajaţilor ministerului cu subiectele tratării conflictelor de 

interese şi conduitei etice în serviciul public 

(obiectivul 1, acțiunea c)) 

1. Numărul de persoane informate Permanent  SRU  

 Obiectiv nr.2: Lipsa unităţii responsabile pentru efectuarea auditului intern 

2.1.Crearea unităţii de audit intern, conform prevederilor art. 19 din Legii nr. 

229  din 23. 09. 2010 privind controlul financiar public intern 

(obiectivul 3) 

1. Subdiviziune funcțională 20 martie SRU  
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 Obiectiv nr.3: Lipsa unităţii care să asigure eficienţa interacţiunii autorităţii publice cu cetăţenii şi societatea civilă 

3.1.Crearea unităţii de informare şi comunicare cu mass - media conform 

prevederilor pct. 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 1211 din 22 decembrie 2010 

cu privire la unitatea de informare şi comunicare cu mass-media a autorităţii 

administraţiei publice centrale 

(obiectivul 4) 

1. Subdiviziune funcțională 20 martie SRU  

 Obiectiv nr.4: Lipsa actelor normative interne care să stabilească procedura de acordare a serviciilor şi standarde minime de calitate 

4.1.Elaborarea actelor normative interne care să stabilească procedura de 

acordare a serviciilor şi standarde minime de calitate 

(obiectivul 8) 

1. Acte normative interne elaborate 20 decembrie DGL 

DPSJ 

DA  

DON 

 Obiectiv nr.5:  Completarea paginii web  oficiale  a ministerului  cu informaţii privind serviciile acordate de către autoritățile administrative din 

subordinea ministerului 

5.1.Revizuirea şi completarea compartimentului „Servicii” cu informaţii 

privind serviciile publice prestate de aparatul central al ministerului Crearea 

unei rubrici în interiorul compartimentului „Servicii” ce ar reflecta 

Nomenclatorul lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate de către minister 

contra plată. Lărgirea spectrului de servicii acordate on-line 

(obiectivul 9) 

1. Pagină web restructurată Ianuarie – decembrie Subdiviziunile 

structurale (cu 

atribuții în domeniul 

prestării serviciilor 

publice) 

CIJ  

 Subdiviziunile structurale și autoritățile administrative din subordinea ministerului vor fi responsabile de implementarea în termenii stabiliți a 

acțiunilor prevăzute în documenetele de politici și planurile guvernamentale 

 Rapoartele de progres privind implementarea documentelor de politici și planuri guvernamentale vor fi prezentate de către subdiviziunile 

structurale și autoritățile administative din subordinea ministerului părților interesate în conformitate cu prevederile cadrului normativ sau la 

solicitare 

 

IIII..  DDeessffăăşşuurraarreeaa  aaccttiivviittăăţţiilloorr  ssuupplliimmeennttaarree  ccaaddrruulluuii  ddee  aaccttiivviittaattee  pprreevvăăzzuutt  ddee  ddooccuummeenntteellee  ddee  ppoolliittiiccii  șșii  ppllaannuurriillee  gguuvveerrnnaammeennttaattee  ddee  ccăăttrree  

ssuubbddiivviizziiuunniillee  ssttrruuccttuurraallee  mmiinniisstteerruulluuii  

 

 

  CCaaddrruull  lleeggaall  
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  LLeeggeeaa  nnrr..  223399  ddiinn  1133..1111..22000088  pprriivviinndd  ttrraannssppaarreennțțaa  îînn  pprroocceessuull  ddeecciizziioonnaall..  

  LLeeggeeaa  nnrr..  224455  ddiinn  2277..1111..22000088  ccuu  pprriivviirree  llaa  sseeccrreettuull  ddee  ssttaatt..  

  LLeeggeeaa  nnrr..1166  ddiinn  1155..0022..22000088  ccuu  pprriivviirree  llaa  ccoonnfflliiccttuull  ddee  iinntteerreessee..  

  LLeeggeeaa  nnrr..  11226644  ddiinn  1199..0077..22000022  pprriivviinndd  ddeeccllaarraarreeaa  şşii  ccoonnttrroolluull  vveenniittuurriilloorr  şşii  aall  pprroopprriieettăăţţiiii  ppeerrssooaanneelloorr  ccuu  ffuunnccţţiiii  ddee  ddeemmnniittaattee  ppuubblliiccăă,,  jjuuddeeccăăttoorriilloorr,,  

pprrooccuurroorriilloorr,,  ffuunnccţţiioonnaarriilloorr  ppuubblliiccii  şşii  aa  uunnoorr  ppeerrssooaannee  ccuu  ffuunnccţţiiee  ddee  ccoonndduucceerree..  

  LLeeggeeaa  nnrr..9966  ddiinn  1133..0044..22000077  pprriivviinndd  aacchhiizziițțiiiillee  ppuubblliiccee..  

  HHoottăărrîîrreeaa  GGuuvveerrnnuulluuii  nnrr..  11118811  ddiinn  2222..1100..22001100  pprriivviinndd  mmoonniittoorriizzaarreeaa  pprroocceessuulluuii  ddee  iimmpplleemmeennttaarree  aa  lleeggiissllaațțiieeii..  

  HHoottăărrîîrreeaa  GGuuvveerrnnuulluuii  nnrr..  773366  ddiinn  0033..1100..22001122  ccuu  pprriivviirree  llaa  oorrggaanniizzaarreeaa  șșii  ffuunnccțțiioonnaarreeaa  MMiinniisstteerruulluuii  JJuussttiițțiieeii..  

  HHoottăărrîîrreeaa  GGuuvveerrnnuulluuii  nnrr..  448888  ddiinn  2299..0033..22000088  ccuu  pprriivviirree  llaa  uunneellee  aassppeeccttee  aallee  aaccttiivviittăăţţiiii  iinnssttiittuuțțiiiilloorr  ssuubboorrddoonnaattee  MMiinniisstteerruulluuii  JJuussttiiţţiieeii..  

  HHoottăărrîîrreeaa  GGuuvveerrnnuulluuii  nnrr..  224411  ddiinn  0066..0033..22000066  ccuu  pprriivviirree  llaa  aapprroobbaarreeaa  NNoommeennccllaattoorruulluuii  lluuccrrăărriilloorr  eeffeeccttuuaattee  şşii  sseerrvviicciiiilloorr  pprreessttaattee,,  ccoonnttrraa  ppllaattăă,,  ddee  MMiinniisstteerruull  

JJuussttiiţţiieeii  şşii  iinnssttiittuuţţiiiillee  ssuubboorrddoonnaattee  aallee  aacceessttuuiiaa  şşii  ddee  iinnssttaannţţeellee  jjuuddeeccăăttoorreeşşttii  şşii  ttaarriiffeelloorr  llaa  aacceesstteeaa,,  pprreeccuumm  şşii  aa  rreegguullaammeenntteelloorr  pprriivviinndd  mmoodduull  şşii  ddiirreeccţţiiiillee  ddee  

uuttiilliizzaarree  aa  mmiijjllooaacceelloorr  ssppeecciiaall..  

  HHoottăărrîîrreeaa  GGuuvveerrnnuulluuii  nnrr..  11117766  ddiinn  2222..1111..22001100  ppeennttrruu  aapprroobbaarreeaa  RReegguullaammeennttuulluuii  ccuu  pprriivviirree  llaa  aassiigguurraarreeaa  rreeggiimmuulluuii  sseeccrreett  îînn  ccaaddrruull  aauuttoorriittăățțiilloorr  ppuubblliiccee  șșii  

aall  aallttoorr  ppeerrssooaannee  jjuurriiddiiccee..  

  HHoottăărrîîrreeaa  GGuuvveerrnnuulluuii  nnrr..118888  ddiinn  0033..0044..22001122  pprriivviinndd  ppaaggiinniillee  ooffiicciiaallee  aallee  aauuttoorriittăăţţiilloorr  aaddmmiinniissttrraaţţiieeii  ppuubblliiccee    

îînn  rreeţţeeaauuaa  IInntteerrnneett..  

  HHoottăărrîîrreeaa  GGuuvveerrnnuulluuii  nnrr..11338811  ddiinn  0077..1122..22000066  ccuu  pprriivviirree  llaa    RReeggiissttrruull  ddee  ssttaatt  aall  aacctteelloorr  jjuurriiddiiccee..  

  HHoottăărrîîrreeaa  GGuuvveerrnnuulluuii  nnrr..116633  ddiinn  1155..0022..22000077  ccuu  pprriivviirree  llaa  ooppttiimmiizzaarreeaa  ssttrruuccttuurriiii  MMiinniisstteerruulluuii  JJuussttiițțiieeii  șșii  aapprroobbaarreeaa  RReegguullaammeennttuulluuii  pprriivviinndd  aapplliiccaarreeaa  

aappoossttiilleeii..  

  HHoottăărrîîrreeaa  GGuuvveerrnnuulluuii  nnrr..2288..0077..22000088  ccuu  pprriivviirree  llaa  aapprroobbaarreeaa  MMeettooddoollooggiieeii  ddee  eevvaalluuaarree  aa  rriissccuurriilloorr  ddee  ccoorruuppţţiiee  îînn  iinnssttiittuuţţiiiillee  ppuubblliiccee..  

  HHoottăărrîîrreeaa  GGuuvveerrnnuulluuii  nnrr..11005522  ddiinn  1122..0099..22000066  ccuu  pprriivviirree  llaa  CCeennttrruull  NNaațțiioonnaall  ddee  EExxppeerrttiizzee  JJuuddiicciiaarree  ddee  ppee  llîînnggăă  MMiinniisstteerruull  JJuussttiițțiieeii..  

  CCaaddrruull  ddee  cchheellttuuiieellii  ppee  tteerrmmeenn  mmeeddiiuu  ppee  aanniiii  22001133--22001155..  

  HHoottăărrîîrreeaa  GGuuvveerrnnuulluuii  nnrr..776644  ddiinn  1122..1100..22001122  ccuu  pprriivviirree  llaa  RReegguullaammeennttuull  pprriivviinndd  mmoodduull  ddee  rreepprreezzeennttaarree  aa  iinntteerreesseelloorr  ssttaattuulluuii  îînn  iinnssttaannţţeellee  jjuuddeeccăăttoorreeşşttii  şşii  îînn  

iinnssttiittuuţţiiiillee  ddee  aarrbbiittrraajj  nnaaţţiioonnaallee  şşii  iinntteerrnnaaţţiioonnaallee..  

  HHoottăărrîîrreeaa  GGuuvveerrnnuulluuii  nnrr..9966  ddiinn  1166..0022..22001100  ccuu  pprriivviirree  llaa  aaccțțiiuunniillee  ddee  iimmpplleemmeennttaarree  aa  LLeeggiiii  nnrr..223399  ddiinn  1133..1111..22000088..  

  HHoottăărrîîrreeaa  GGuuvveerrnnuulluuii  nnrr..668899  ddiinn  1133..1111..22000099  ccuu  pprriivviirree  llaa  oorrggaanniizzaarreeaa  aauuddiieennțțeeii  cceettăățțeenniilloorr..  

 

  CCaabbiinneettuull  mmiinniissttrruulluuii    
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Acțiuni Indicatori de produs/rezultat Termen de realizare 
Responsabil 

(subdiviziune) 

 

Domeniile de activitate: 

1. Asigurarea respectării transparenţei în procesul decizional în activitatea Ministerului Justiţiei şi accesului la informaţia cu caracter public 

2. Conlucrarea cu societatea civilă și cu mass-media 

3. Managementul procesului de e-transformare în cadrul Ministerului Justiţiei şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice 

 

1. Asigurarea respectării transparenţei în procesul decizional în activitatea Ministerului Justiţiei şi accesului la informaţia cu caracter public 

1.1.Monitorizarea procesului de executare a prevederilor Legii nr. 239-XVI 

din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional 

1. Monitorizare efectuată  Permanent   

 

1.2.Raportarea anuală Cancelariei de Stat cu privire la progresul atins în 

contextul executării Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind 

transparenţa în procesul decizional 

1. Raport anual cu privire la transparenţa în 

procesul decizional elaborat şi remis 

Cancelariei de Stat  

Decembrie  

2. Conlucrarea cu societatea civilă și cu mass-media 

2.1.Înteţinera şi promovarea activităţilor prevăzute în Strategia de reformare a 

sectorului Justiției şi Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de 

reformare a sectorului justiției pe reţelele de socializare 

1. Numărul platformelor pe rețelele de 

socializare 

Ianuarie – decembrie   

2.2.Participarea la emisiuni televizate, posturi radio, interviuri în presa scrisă 1.Numărul intervenţiilor la care au participat 

reprezentanţii instituţiilor din sectorul 

justiţiei 

Ianuarie – decembrie 

2.3.Organizarea şi participarea la evenimente de comunicare informală privind 

activităţile prevăzute în SRSJ (offline) 

1.Numărul evenimentelor neformale 

(offline) organizate 

Ianuarie – decembrie  

2.4.Organizarea de traininguri jurnaliştilor specializaţi pe justiţie 1.Numărul trainingurilor organizate  şi a 

numărului d participanţi prezenţi 

Ianuarie – decembrie  

2.5.Asigurarea respectării graficului de audienţă a cetăţenilor de către 

conducerea Ministerului 

1.Numărul persoanelor înregistrate la 

audienţă 

Lunar, conform 

graficului 

2.6.Asigurarea şi organizarea audienţelor cetăţenilor în teritoriu 1.Numărul audienţelor ogranizate Permanent 
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2.7.Generalizarea solicitărilor cetăţenilor, întocmirea şi expedierea notelor 

informative în adresa organelor solicitante 

1.Solicitări generalizate  

2.Note informative întocmite şi expediate 

Permanent 

3. Managementul procesului de e-transformare în cadrul Ministerului Justiţiei şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice 

3.1.Aprobarea şi actualizarea e-agendei ministerului 1.Agendă aprobată și actualizată Trimestrial, pînă la data 

de 25 a lunii ce urmează 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Monitorizarea proiectelor de e-transformare spre realizare în cadrul 

aparatului central şi autorităților administrative din subordinea ministerului 

1.Monitorizare efectuată Permanent  

3.3.Coordonarea procesului de elaborare a Concepţiei privind registrul actelor 

de stare civilă şi a concepţiei privind registrul actelor judecătoreşti 

1.Concepţie elaborată Iulie  

3.4.Monitorizarea procesului de extindere a Serviciului guvernamental de 

poştă electronică conform Planului de migrare 

1. Monitorizare efectuată  Ianuarie – decembrie  

3.5.Întocmirea şi actualizarea nomenclatorului informaţiei atribuite la secretul 

de stat 

1. Nomenclator întocmit și actualizat Permanent  

3.6.Întocmirea şi actualizarea nomenclatorului persoanelor care au acces la 

secretul de stat 

1.Nomenclator întocmit şi actualizat Permanent 

3.7.Controlul executării materialelor secrete 1.Control efectuat Permanent 

3.8.Pregătirea, completarea arhivei materialelor secrete 1.Arhivă pregătită şi completată Permanent 

  DDiirreeccțțiiaa  ggeenneerraallăă  lleeggiissllaațțiiee  

 

       Domeniile de activitate: 

 

1. Analiza cadrului normativ și republicarea actelor normative 

2. Asigurarea dezvoltării sistemului de stat al informației juridice 

3. Ținerea registrului actelor departamentale în stare de control 

4. Participarea la crearea cadrului normativ național  

5. Înregistrarea actelor normative departamentale  

6. Sporirea calității proiectelor actelor normative prin acordareaasistenței juridice de către specialiștii Ministerului Justiției 

7. Revizuirea Regulamentului registrului bunurilor mobile   

8. Modificarea Regulamentului cu privire la modul de efectuare a expertizei juridice și înregistrarea de stat a actelor normative departamentale, 

aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr.1104 din 2 februarie 1997 
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9. Revizuirea cadrului normativ intern de funcționare a autorității și subdiviziunii 

10. Perfecționarea cadrului normativ privind reprezentarea Guvernului la Curtea Constituțională și în Parlament 

11. Ajustarea cadrului normativ la standardele internaționale 

 

1. Analiza cadrului normativ și republicarea actelor normative 

1.1.Verificarea originalului actelor legislative cu modificările introduse 1. Codul de procedură civilă republicat 

2. Codului de procedură penală republicat 

3. Codului Fiscal Republicat 

4. Numărul actelor normative republicate 

25 iunie; 

25 octombrie; 

20 decembrie; 

La indicația Guvernului 

 

1.2.Verificarea corespunderii textului actului legislativ în original cu varianta 

electronică 

1.3.Redactarea textului actului legislativ 

1.4.Transmiterea actului legislativ verificat spre republicare în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova 

2. Asigurarea dezvoltării sistemului de stat al informației juridice 

2.1.Efectuarea modificărilor, completărilor şi abrogărilor în textul actelor 

normative şi legislative 

1. Registrul de stat al actelor normative 

dezvoltat şi ajustat 

2. Numărul actelor normative supuse 

modificărilor 

Permanent   

2.2.Ţinerea evidenţei actelor normative ale altor state 

3. Ținerea registrului actelor departamentale în stare de control 

3.1.Înregistrarea actelor departamentale parvenite în cadrul ministerului 1. Numărul actelor normative 

departamentale înregistrate 

Permanent  

3.2.Efectuarea modificărilor, completărilor şi abrogărilor în textul actelor 

departamentale 

4. Participarea la crearea cadrului normativ național  

4.1.Asigurarea avizării actelor elaborate de către autorităţile publice, 

subdiviziunile Ministerului 

1. Avize întocmite Conform termenului 

stabilit de lege sau în 

termenul solicitat 

 

4.2.Efectuarea expertizei juridice la proiectele de acte normative elaborate de 

către autorităţile administraţiei publice centrale şi alte autorităţi administrative 

1. Expertize efectuate 

4.3.Examinarea iniţiativelor legislative şi întocmirea în termenele stabilite a 

avizelor unice ale Guvernului şi a hotărîrilor Guvernului de aprobare a acestora 

1. Iniţiative examinate 

2. Proiecte de avize ale Guvernului elaborate 

5. Înregistrarea actelor normative departamentale  

5.1.Întocmirea deciziilor cu privire la înregistrarea actelor normative 

departamentale 

1. Numărul actelor normative 

departamentale înregistrate 

În termenii stabiliți 

conform Hotărîrii de 

Guvern nr.1104 din 

 

5.2.Informarea Guvernului privind înregistrarea 
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5.3.Înscrierea datelor cu privire la înregistrarea actelor normative 

departamentale în Registrul actelor normative departamentale 

02.02.1997 

6. Sporirea calității proiectelor actelor normative prin acordareaasistenței juridice de către specialiștii Ministerului Justiției 

6.1.Acordarea asistenţei metodice ministerelor şi altor autorităţi administrative 1. Asistență acordată 

2. Explicații oferite 

Permanent   

6.2.Explicarea legislaţiei la solicitarea autorităţilor publice 

7. Revizuirea Regulamentului registrului bunurilor mobile 

7.1.Completarea Regulamentului registrului bunurilor mobile şi transmiterea 

acestuia Guvernului pentru examinare 

1. Regulament completat 15 februarie   

8. Modificarea Regulamentului cu privire la modul de efectuare a expertizei juridice și înregistrarea de stat a actelor normative departamentale, 

aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr.1104 din 02.02.1997 

8.1.Modificarea Regulamentului cu privire la modul de efectuare a expertizei 

juridice şi înregistrarea de stat a actelor normative departamentale, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 1104 din 02.02.1997. 

1. Modificarea Regulamentului cu privire la 

modul de efectuare a expertizei juridice şi 

înregistrarea de stat a actelor normative 

departamentale, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 1104 din 02.02.1997 

20 decembrie  

9. Revizuirea cadrului normativ intern de funcționare a autorității și subdiviziunii 

9.1.Elaborarea proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la Colegiul 

Ministerului  

1.  Hotărîre elaborată 1 aprilie   

9.2.Revizuirea Regulamentului de activitate a DGL 1.  Regulament revizuit 1 aprilie 

9.3.Elaborarea unei instrucţiuni interne privind regulile de efectuare a 

expertizei juridice a proiectelor de acte normative şi cerinţele faţă de raportul 

de expertiză, inclusiv elaborarea unui formular 

1.  Instrucţiune elaborată 20 decembrie 

9.4.Elaborarea unui formular pentru conţinutul notei informative la proiectele 

elaborate de Ministerul Justiţiei 

1.  Formular elaborat 1 Noiembrie  

10. Perfecționarea cadrului normativ privind reprezentarea Guvernului la Curtea Constituțională și în Parlament 

10.1.Elaborarea proiectului Hotărîrii de Guvern referitor la reprezentarea 

Guvernului la Curtea Constituţională şi în Parlament 

1.  Hotărîre elaborată 2 septembrie   

11. Ajustarea cadrului normativ la standardele internaționale 

10.2.Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea 

asigurării cooperării efective cu Curtea Penală Internaţională 

1. Proiect elaborat 1 octombrie   

  DDiirreeccțțiiaa  ggeenneerraallăă  aaggeenntt  gguuvveerrnnaammeennttaall  
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Domeniile de activitate:  

 

1. Consolidarea cadrului normativ care reglementează activitatea Agentului Guvernamental 

2. Consolidarea capacităţii instituţionale a Direcţiei Generale Agent Guvernamental 

3. Reprezentarea Guvernului la  Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) 

4. Organizarea şi monitorizarea procesului de executare a hotărîrilor și deciziilor CEDO versus Republica Moldova 

5. Reprezentarea intereselor statului în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale 

 

1. Consolidarea cadrului normativ care reglementează activitatea Agentului Guvernamental  

1.1. Evaluarea cadrului normativ existent, inclusiv a Legii nr. 353-XV din 

28.10.2004 privind Agentul Guvernamental, care stabileşte statutul, atribuţiile 

şi modul de funcţionare a Agentului Guvernamental, pentru determinarea 

conformităţii acestuia cu necesităţile actuale ale instituţiei şi standardele noi 

stabilite la nivel internaţional 

1. Studiu efectuat 

2. Recomandări formulate 

15 octombrie  

1.2. Modificarea cadrului normativ relativ la activitatea Agentului 

Guvernamental, în special cu reglementări specifice în privinţa executării 

hotărîrilor şi deciziilor CEDO, în dependenţă de rezultatele studiului specificat 

la Acţiunea 1.1.   

1. Proiect elaborat şi remis Guvernului spre 

coordonare 

1 decembrie 

1.3. Efectuarea unui studiu de fezabilitate privind oportunitatea extinderii 

atribuţiilor Agentului Guvernamental, urmare a formulării de către Republica 

Moldova a unei declaraţii în temeiul Art. 14 al Convenţiei ONU privind 

eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială 

1. Studiu de fezabilitate efectuat 

2. Recomandări formulate 

15 octombrie 

2. Consolidarea capacităţii instituţionale a Direcţiei Generale Agent Guvernamental 

2.1. Elaborarea şi aprobarea Regulamentului de activitate al Direcţiei 

Generale şi al Direcţiilor din subordine 

1. Regulamente elaborate şi aprobate 1 martie  

 

 

 

 

2.2. Revizuirea fişelor de post ale colaboratorilor Direcţiei Generale 

 

1. Fişe revizuite şi transmise Serviciului 

Resurse Umane 

1 martie  

2.3. Stabilirea obiectivelor individuale de activitate şi a indicatorilor de 

performanţă 

1. Obiective stabilite şi transmise Serviciului 

Resurse Umane 

1 martie 

2.4. Stabilirea domeniilor şi necesităţilor de dezvoltare profesională a 1. Lista domeniilor elaborată şi aprobată de 15 martie  
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colaboratorilor şi identificarea cursurilor de formare specializate, în 

dependenţă de necesităţile de dezvoltare personală 

şeful DGAG şi Agentul Guvernamental 

2. Lista cursurilor elaborată şi remisă la 

Serviciului Resurse Umane 

3. Reprezentarea Guvernului la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) 

3.1.Elaborarea observaţiilor Guvernului Republicii Moldova cu privire la 

admisibilitatea şi fondul cererilor depuse împotriva Republicii Moldova aflate 

pe rolul CEDO, precum şi elaborarea comentariilor asupra pretenţiilor de 

satisfacţie echitabilă 

1. Numărul de observaţii şi comentarii ale 

Guvernului elaborate 

Permanent  

3.2.Elaborarea şi negocierea acordurilor de reglementare amiabilă 1. Numărul de acorduri de soluţionare 

amiabilă 

2. Numărul de declaraţii unilaterale 

Permanent 

3.3.Studierea evoluţiei jurisprudenţei CEDO  1. Numărul de sesizări ale autorităţilor privind 

aplicarea jurisprudenţei CEDO 

2. Numărul de propuneri înaintate privind 

modificarea legislaţiei la exigenţele 

Convenţiei 

Permanent 

4. Organizarea şi monitorizarea procesului de executare a hotărîrilor şi deciziilor CEDO versus Republica Moldova 

4.1.Supravegherea/monitorizarea executării hotărîrilor şi deciziilor CEDO 1.Numărul de acţiuni întreprinse în vederea 

executării hotărîrilor şi deciziilor CEDO de 

către organele responsabile   

Permanent  

4.2.Notificarea autorităţilor administraţiei publice şi instanţelor judecătoreşti 

despre pronunţarea hotărîrilor CEDO versus Republica Moldova în vederea 

prevenirii unor eventuale condamnări ale statului şi în scopul sporirii gradului 

de responsabilitate a factorilor de decizie 

1. Numărul de notificări întocmite Permanent  

4.3.Întocmirea planurilor de acţiuni şi/sau a rapoartelor de acţiuni privind 

executarea hotărîrilor CEDO pronunţate împotriva Republicii Moldova 

1. Planuri de acțiuni și/sau  rapoarte de acțiuni 

întocmite și prezentate  Departamentului 

pentru executarea Hotărîrilor CEDO din 

cadrul Comitetului de miniștri ai Consiliului 

Europei 

Permanent  

5.  Reprezentarea intereselor statului în instanţele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale 

5.1.Monitorizarea procesului de reprezentare a intereselor statului în instanţele 

judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale 

1. Numărul de studii și analize efectuate 

2. Note informative întocmite și prezentate 

Trimestrial   
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Ministrului Justiției, și eventual Prim-

ministrului  

5.2.Asigurarea reprezentării statului în  instanţele judecătoreşti în acţiunile de 

reparare a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecare în termen 

rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii 

judecătoreşti, precum şi în acţiunile de reparare a prejudiciului cauzat prin 

acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale 

instanţelor judecătoreşti 

1. Numărul de cereri examinate 

2. Numărul de apeluri și recursuri întocmite 

Permanent  

5.3.Generalizarea şi sistematizarea informaţiilor furnizate de autorităţi despre 

litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, despre hotărîrile şi încheierile 

judecătoreşti, precum şi despre cererile prealabile adresate autorităţilor 

privitoare la eventualele litigii în instanţele de judecată şi instituţiile de arbitraj 

1. Raport întocmit și prezentat ministrului 

justiției   

Permanent  

5.4.Ţinerea Registrului cabinetelor/birourilor asociate de avocaţi selectate de 

autorităţi pentru reprezentarea intereselor statului în anumite categorii de cauze 

şi a Registrului ofertelor 

1. Registru creat  

2. Registru actualizat 

15 iulie 

Permanent 

 

  DDiirreeccţţiiaa  RReellaaţţiiii  IInntteerrnnaaţţiioonnaallee  şşii  IInntteeggrraarree  EEuurrooppeeaannăă  

 

Domeniile de activitate: 

1. Consolidarea capacitaţii instituţionale a Direcţiei  

2. Îmbunătăţirea procedurii de avizare a proiectelor de Tratate Internaţionale la care Republica Moldova urmează să devină parte 

3. Fortificarea cooperării în domeniul justiţiei 

4. Asigurarea implementării Convenţiilor internaţionale/regionale în materia drepturilor omului 

5. Eficientizarea procesului de integrare europeană pe segmentul justiţiei 

 

1. Consolidarea capacitaţii instituţionale a Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană 

1.1.Revizuirea şi ajustarea cadrului normativ funcţional al subdiviziunii 1. Regulamentul de activitate a Direcţiei 

elaborat şi aprobat 

22 februarie   

2. Îmbunătăţirea procedurii de avizare a proiectelor de Tratate Internaţionale la care Republica Moldova urmează să devină parte 

2.1.Identificarea aspectelor problematice care intervin în procesul de 

implementare a cadrului normativ şi formularea propunerilor de modificare 

1. Proiect de act normativ elaborat şi aprobat  1 decembrie  
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2.2.Elaborarea grilei de monitorizare a proiectelor de tratate internaţionale care 

au trecut procedura avizării la Ministerul Justiţiei 

1. Grilă elaborată 1 februarie  

 

 

 

 

3. Fortificarea cooperării în domeniul justiţiei 

3.1.Modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 698 privind iniţierea negocierilor 

asupra proiectului Acordului interministerial de colaborare în domeniul 

justiţiei, în sensul actualizării listei statelor cu care urmează a fi iniţiate 

negocieri 

1. Proiect de modificare a cadrului normativ 

elaborat şi aprobat 

1 decembrie 

3.2.Finalizarea procedurilor interne în vederea semnării a cel puţin 4 Acorduri 

interministeriale de colaborare în domeniul justiţiei 

1. Acorduri semnate 1 decembrie 

3.3.Ratificarea Acordului cu privire la privilegiile şi imunităţile Curţii Penale 

Internaţionale 

1. Proiect de lege elaborat şi aprobat 30 septembrie 

4. Asigurarea implementării Convenţiilor internaţionale/regionale în materia drepturilor omului 

4.1.Elaborarea raportului naţional privind implementarea Pactului Internaţional 

cu privire la drepturile civile şi politice 

1. Raport elaborat şi plasat pe pagina web 

oficială a ministerului 

15 octombrie  

4.2.Elaborarea proiectului raportului intermediar privind implementarea 

Recomandărilor UPR 

1. Proiect elaborat şi plasat pe site pentru 

consultaţii 

1 decembrie 

4.3. Promovarea semnării celui de-ai XV – lea Protocol de modificarea a 

Convenției Europene pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale 

1. Protocol semnat 2 septembrie 

5. Eficientizarea procesului de integrare europeană pe segmentul justiţiei 

5.1.Reprezentarea poziției ministerului în forumurile de cooperare la nivel 

politic (Comitetul şi Consiliul de Cooperare RM - UE) 

1. Raport elaborat şi prezentat conducerii 

ministerului   

20 decembrie  

 

 

 

 

 

5.2.Reprezentarea poziţiei Ministerului Justiției în forumurile de cooperare la 

nivel de experţi (Subcomitetul nr. 3 şi Dialogul privind Drepturile Omului) 

1. Raport elaborat şi prezentat conducerii 

ministerului   

25 decembrie 

5.3.Coordonarea activității în cadrul Platformei I a Parteneriatului Estic 1. Raport elaborat şi prezentat conducerii 

ministerului   

30 decembrie 

5.4.Pregătirea raportului de progres privind implementarea Proiectului comun 

al CoE şi UE „Facilitatea” Parteneriatului Estic 

1. Raport elaborat şi prezentat conducerii 

ministerului   

30 decembrie 

  DDiirreeccțțiiaa  ccooooppeerraarree  jjuurriiddiiccăă  iinntteerrnnaațțiioonnaallăă  

 

Domeniul de activitate: 

1. Stabilirea şi valorificarea relaţiilor internaţionale în domeniile de competenţă şi coordonarea procesului de acordare a asistenţei juridice 
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internaţionale 

 

1.1.Avizarea proiectelor de tratate internaţionale 

 

1. Numărul de avize recepționate 

2. Numărul de avize prezentate 

20-30 iunie; 

20-31 decembrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Identificarea necesității aderării Republicii Moldova la instrumentele 

juridice internaționale 

1. Numărul de propuneri înaintate 20-30 iunie; 

20-31 decembrie 

1.3.Cooperarea cu structurile şi organizaţiile internaţionale, precum şi cu 

autorităţile similare din alte state  

1. Numărul de participări la ședințele 

instituțiilor statale  

2. Numărul de participări la ședințele 

autorităţilor administraţiei publice centrale şi 

locale 

20-30 iunie; 

20-31 decembrie 

1.4.Organizarea implementării  tratatelor privind asistenţa juridică 

internaţională, precum şi a altor tratate în partea ce ţine de competenţa 

Direcției 

1. Numărul de cereri de asistență juridică  în 

materie civilă recepționate și executate în 

termen  

2. Numărul de cereri de asistență juridică  în 

materie penală recepționate și executate în 

termen  

3. Numărul de cereri de transfer ale 

persoanelor condamnate și cereri de extrădare 

recepționate și executate în termen  

20-30 iunie; 

20-31 decembrie 

1.5.Coordonarea prezentării informației privind legislația statelor străine și a 

legislației Republicii Moldova, în vederea unei cooperări fructuoase în 

domeniul asistenței juridice internaționale 

1. Numărul de solicitări parvenite 

2. Numărul de solicitări executate 

20-30 iunie; 

20-31 decembrie 

1.6.Modalitatea aplicării tratatelor internaționale și convențiilor multilaterale, 

precum și necesitatea respectării acestora 

1. Numărul de solicitări de petiții parvenite 

2. Numărul consultațiilor oferite 

20-30 iunie; 

20-31 decembrie 

1.7.Coordonarea cu autorităţile competente străine a divergențelor apărute în 

procesul de acordare a asistenței juridice internaționale 

1. Numărul de divirgențe apărute 

2. Numărul de soluții propuse și realizate 

20-30 iunie; 

20-31 decembrie 

1.8.Reprezentarea intereselor Ministerului Justiţiei în instanţele de judecată, la 

examinarea cauzelor de transfer ale persoanelor condamnate, de extrădare și de 

recunoaștere a sentințelor străine 

1. Numărul de participări la ședințe de 

judecată 

20-30 iunie; 

20-31 decembrie 

1.9.Reprezentarea intereselor Ministerului Justiţiei în instanţele de judecată, la 

examinarea cauzelor de recunoaștere și executare a hotărîrilor străine 

1. Numărul de participări la ședințe de 

judecată 

20-30 iunie; 

20-31 decembrie 
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  DDiirreeccțțiiaa  aappoossttiillăă  

 

Domeniile de activitate:  

1. Asigurarea prestării serviciilor publice de calitate populației 

2. Îmbunătățirea mecanismului de prestare a serviciilor publice de aplicare a apostilei 

 

1. Asigurarea prestării serviciilor publice de calitate populației 

1.1.Primirea, examinarea cererilor și eliberarea, în termenele stabilite, a actelor 

oficiale supuse legalizării 

1. Numărul de dosare primite 

2. Numărul de dosare examinate 

Permanent  

 

 1.2.Înregistrarea, în termenele stabilite, a demersurilor organelor ierarhic 

superioare, altor autorități, persoanelor juridice, petițiilor cetățenilor în 

domeniul său de competență 

1. Numărul documentelor parvenite 

2. Numărul documentelor examinate 

3. Numărul documentelor examinate cu 

depășirea termenului 

Permanent 

1.3.Sistematizarea și actualizarea periodică a specimenelor de semnătură a 

persoanei responsabile, a ștampilei cu blazon a organului competent și a listei 

persoanelor responsabile pentru emiterea actelor oficiale de stat 

1. Numărul de organe competente pentru 

emiterea actelor oficiale de stat 

2. Numărul de solicitări 

3. Numărul de specimene parvenite 

Permanent 

1.4.Sistematizarea cererilor parvenite spre apostilare și arhivarea acestora 1. Numărul cererilor sistematizate și arhivate 15 iulie; 

15 decembrie 

1.5.Lansarea proiectului e – apostilă 

(Obținerea apoatilei în 30 minute de la momentul solicitării) 

1. Proiect e – apostilă lansat  1 septembrie 

1.6.Achiziționarea licenței SIA e-Apostila, servicii de localizare și 

implementare a soluției 

1. Sistem de apostilă lansat 31 august 

1.7.Achiziționarea echipamentelor pentru soluția e- Apostila/scanere 

2. Îmbunătățirea mecanismului de prestare a serviciilor publice de aplicare a apostilei 

2.1.Modificarea Regulamentului cu privire la aplicarea apostilei 1. Regulament modificat și aprobat 1 septembrie  

 

 

 

 

2.2.Modificarea prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.163 din 15.02.2007 ,,cu 

privire la optimizarea structurii Ministerului Justiției și aprobarea 

Regulamentului privind aplicarea apostilei 

1. Proiect elaborat și remis Guvernului spre 

examinare 

15 decembrie 

2.3.Elaborarea Ghidului: ,,Servicii publice în domeniul aplicării apostilei” 1. Proiect elaborat și remis spre aprobare 15 decembrie 
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conducerii ministerului  

2.4.Modificarea și modernizarea Fișierului de evidență a apostilei 1. Implementarea noului Fișier de evidență a 

apostilei 

30 decembrie 

  DDiirreeccțțiiaa  pprrooffeessiiii  șșii  sseerrvviicciiii  jjuurriiddiiccee  

 

Domeniile de activitate: 

 Consolidarea capacităţilor instituţionale şi dezvoltarea profesională a reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei (notar, executor 

judecătoresc): 

1. Reglementarea și organizarea activității notariale 

2. Supravegherea și controlul activității notariale 

3. Analiza statistică a actelor notariale 

4. Ținerea Registrului de stat al notarilor 

5. Monitorizarea respectării de către notari a prevederilor Legii cu privire la combaterea spălării banilor și finanțării terorismului 

6. Supravegherea activității executorilor judecătorești 

7. Ținerea Registrului executorilor judecătorești 

8. Acordarea propunerilor de modificare a legislației în domeniu 

 

1. Reglementarea și organizarea activității notariale 

1.1.Organizarea desfăşurării concursului pentru admiterea în activitatea 

notarială 

1. Comisie creată 

2. Concurs desfăşurat 

La necesitate  

 

 

 

 

 

1.2.Organizarea şedinţelor Comisiei de licenţiere a activităţii notariale 1. Numărul şedinţelor organizate La necesitate 

1.3.Perfectarea licenţelor pentru activitatea notarială 1. Numărul  licenţelor eliberate La necesitate 

1.4.Învestirea cu împuterniciri a notarilor 1. Numărul  notarilor investiţi La necesitate 

2. Supravegherea și controlul activității notariale 

2.1.Elaborarea Planului de efectuare a controalelor planificate 1. Plan elaborat 31 mai  

2.2.Efectuarea controalelor activităţii notariale 1. Comisii pentru efectuarea controalelor 

create 

La necesitate; 
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2.  Numărul controalelor efectuate Iulie-noiembrie 

3. Analiza statistică a actelor notariale 

3.1.Generalizarea dărilor de seamă despre activitatea profesională a notarilor 1. Generalizări efectuate 

 

31 ianuarie; 31 iulie  

4. Ținerea Registrului de stat al notarilor 

4.1.Completarea şi actualizarea Registrului de stat al notarilor 1. Registru actualizat și completat La necesitate  

5. Monitorizarea respectării de către notari a prevederilor Legii cu privire la combaterea spălării banilor și finanțării terorismului 

5.1.Colectarea şi examinarea rapoartelor privind informarea Centrului Naţional 

Anticorupţie despre tranzacţiile care cad sub incidenţa legii  

1. Numărul rapoartelor examinate 31 ianuarie; 31 iulie   

5.2.Efectuarea controalelor privind respectarea de către notari a prevederilor 

Legii cu privire la combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului 

desfăşurate concomitent cu controlul activităţii notariale 

1. Numărul controalelor efectuate Iulie-noiembrie 

6. Supravegherea activității executorilor judecătorești 

6.1.Efectuarea controalelor privind activitatea  executorilor judecătorești 1. Numărul de controale efectuate 

  

2. Numărul  de rapoarte prezentate 

30 ianuarie 

 

30 iunie; 

30 decembrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.Analiza și prezentarea spre examinare a informațiilor  privind activitatea  

executorilor judecătorești despre derogările legislației  în domeniu  

1. Numărul documentelor examinate 

2. Numărul notelor informative întocmite 

 

Ianuarie – decembrie; 

La necesitate 

(în dependență de 

solicitări) 

6.3.Asigurarea secretariatului Colegiului disciplinar al executorilor 

judecătorești 

1. Numărul ședințelor organizate 

2. Numărul proceselor verbale întocmite 

 

3. Numărul dosarelor  repartizate 

 

 

4. Numărul dosarelor arhivate 

Săptămînal 

(la decizia membrilor 

colegiului); 

La necesitate (în 

dependență de numărul 

sesizărilor) 

La momentul parvenirii 

solicitărilor 

7. Ținerea Registrului executorilor judecătorești 

7.1.Completarea şi actualizarea Registrului  executorilor judecătorești 1. Registrul actualizat și completat Ianuarie – decembrie   
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7.2.Perfectarea extraselor din Registrul executorilor judecătorești 1. Numărul de extrase eliberate La solicitare 

8. Acordarea propunerilor de modificare a legislației în domeniu 

8.1.Modificarea cadrului  legislativ și normativ în  domeniul executării silite în 

scopul perfecționării acestuia 

1.Proiect  elaborat și prezentat spre 

coordonare și avizare 

Noiembrie  

  DDiirreeccțțiiaa  oorrggaanniizzaațțiiii  nneeccoommeerrcciiaallee  

 

Domeniile de activitate: 

1. Înregistrarea statutelor organizațiilor necomerciale 

2. Efectuarea controlului organizațiilor necomerciale înregistrate 

 

1. Înregistrarea statutelor organizațiilor necomerciale 

1.1.Elaborarea proiectelor de decizii cu privire la înregistrarea/refuzul 

înregistrării statutelor organizațiilor necomerciale 

1. Numărul proiectelor elaborate La expirarea termenului 

legal prevăzut pentru 

examinare 

 

1.2.Înscrierea datelor cu privire la înregistrarea, reorganizarea și lichidarea 

organizațiilor necomerciale în Registrul de Stat al organizațiilor necomerciale, 

precum și a datelor cu privire la modificarea sediului, a denumirii și a 

conducătorului acestora 

1. Numărul dosarelor examinate 

1.3.Perfectarea duplicatelor certificatelor de înregistrare 1. Numărul certificatelor perfectate 

1.4.Perfectarea extraselor din Registrul de Stat al organizațiilor necomerciale 1. Numărul extraselor perfectate 

2. Efectuarea controlului organizațiilor necomerciale înregistrate 

2.1.Întocmirea proiectelor actelor de control al activității organizațiilor 

necomerciale supuse procedurii de control 

1. Numărul proiectelor actelor de control 

întocmite 

 

În termen de 10 zile de 

la realizarea acțiunii de 

control 

 

  DDiirreeccțțiiaa  aannaalliizzăă,,  mmoonniittoorriizzaarree  șșii  eevvaalluuaarree  aa  ppoolliittiicciilloorr    

 

Domeniile de activitate: 

1. Monitorizarea implementării documentelor de politici relevante Ministerului Justiției 

2. Elaborarea documentelor de politici (strategii, programe, planuri) 

3. Elaborarea actelor normative (proiecte de hotărîri de guvern, proiecte de modificări și completări ale hotărîrilor de Guvern; acte interne – 
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Ordine, Dispoziții ) 

4. Asigurarea implementării actelor legislative și normative 

5. Asigurarea și consolidarea activității subdiviziunii 

 

1. Monitorizarea implementării documentelor de politici relevante Ministerului Justiției 

1.1. Prezentarea Raportului privind executarea Planului de acțiuni al 

Guvernului pentru anii 2012-2015 

 

1. Numărul rapoartelor recepționate 

 

Trimestrial, pînă la data 

de 15 a lunii ce urmează 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Raport întocmit și remis Cancelariei de 

Stat 

15 ianuarie 

1.2.Prezentarea propunerilor privind revizuirea Planului de acțiuni al 

Guvernului  pentru anii 2012-2015 în vederea elaborării Planului de acțiuni al 

Guvernului pentru anii 2013-2016 

1. Numărul rapoartelor recepționate 20 decembrie 

1. Propuneri prezentate Cancelariei de Stat 15 ianuarie 

1.3.Participarea colaboratorilor DAMEP în cadrul ședințelor grupurilor de 

lucru prind implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru 

anii 2011-2016 și a Planului de acțiuni 

1. Numărul ședințelor organizate 

 

Lunar  

1.4.Asigurarea prezentării Rapoartelor intermediare, DAMEP, privind 

executarea acțiunilor Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 

2011-2016 şi a Planului de acţiuni în perioada 1 ianuarie – 30 iunie a anului și 

elaborarea Raportului final intermediar 

1. Numărul Rapoartelor prezentate pentru 

fiecare pilon de către instituțiile responsabile 

2. Raport final intermediar elaborat  

15 iulie; 

 

15 august 

 

1.5.Asigurarea prezentării Rapoartelor anuale de către instituțiile responsabile, 

DAMEP, privind executarea acțiunilor prevăzute de Strategiei de reformă a 

sectorului justiției pentru anii 2011-2016 şi Planul de acţiuni în perioada 1 

ianuarie – 31 decembrie a anului și elaborarea Raportului final anual 

1. Numărul Rapoartelor prezentate pentru 

fiecare pilon de către instituțiile responsabile 

2. Raport final anual elaborat 

15 ianuarie;   

 

31 ianuarie  

1.6.Asigurarea secretariatului Comisiei pentru implementarea PNADO 2011-

2014 

1. Numărul ședințelor organizate 

2. Numărul proceselor verbale întocmite 

Condiționat de decizia 

președintelui Comisiei 

pentru implementarea 

PNADO 2011-2014 

1.7.Actualizarea și modificarea PNADO 2011-2014 1. Numărul propunerilor parvenite cu privire 

la revizuirea Planului de acțiuni 

Condiționat de 

propunerile parvenite de 

la autorități și 

organizațiile 
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internaționale din 

domeniul drepturilor 

omului 

 

 

1.8.Întocmirea Raportului privind gradul de realizare al Planului de acțiuni pe 

anii 2012-2013 pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție pe anii 

2011-2015 

1. Rapoarte întocmite și remise Centrului 

pentru Combaterea Crimelor Economice și a 

Corupției 

Trimestrial, pînă la data 

de 15 a lunii ce urmează 

1.9.Întocmirea Rapoartelor privind gradul de implementare a Strategiei 

naţionale antidrog pe anii 2011-2018 și a Planului de acțiuni pentru 

implementarea Strategiei 

1. Rapoarte întocmite și remise Ministerului 

Sănătății 

Trimestrial, pînă la data 

de 15 a lunii ce urmează 

 

1.10.Întocmirea Rapoartelor privind gradul de implementare a Programului de 

dezvoltare strategică pe anii 2012-2014 

1. Rapoarte întocmite 

2. Dificultăți în implementare depistate 

15 februarie  

1.11.Întocmirea Rapoartelor privind gradul de implementare a Planului de 

integritate al Ministerului Justiției pentru anii 2012-2013 

1. Raport final întocmit 28 februarie 

1.12.Întocmirea Rapoartelor privind gradul de implementare al Planului de 

activitate al Ministerului justiției pentru anul  2013 

1. Raport semestrial întocmit și publicat pe 

pagina web oficială a ministerului 

2. Raport anual întocmit și publicat pe 

pagina web oficială a ministerului 

15 iulie; 

 

30 decembrie 

1.13.Întocmirea Rapoartelor privind transparența în procesul decizional în 

cadrul DAMEP 

1. Rapoarte întocmite  Trimestrial, pînă la data 

de 15 a lunii ce urmează 

1.14.Elaborarea Raportului privind executarea bugetelor pe programe (forma 2 

PR) 

1. Numărul propunerilor recepționate 

2. Prezentarea raportului final Ministerului 

Finanțelor 

Iulie; 

Anual  

1.15.Elaborarea raportului privind realizarea acțiunilor și măsurilor de politică 

în anul 2012 pe sectorul justiției 

1. Numărul propunerilor recepționate 

2. Elaborarea raportului final 

2. Elaborarea documentelor de politici (strategii, programe, planuri) 

2.1.Elaborarea și actualizarea Cadrului Bugetar pe Termen Mediu pe sectorul 

Justiției 

1. Cadrul bugetar elaborat și actualizat Cu cel puțin 3 zile 

lucrătoare îaninte de 

termenul de prezentare 

indicat de Ministerul 

Finanțelor 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Elaborarea propunerilor de buget pe programe (forma 1 PR) 1. Numărul propunerilor recepționate 

2. Prezentarea propunerilor bugetului pe 

În conformitate cu 

solicitarea Ministerului 
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programe Ministerului Finanțelor Finanțelor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.Elaborarea Planului de activitate al Ministerului Justiției pentru anul 2014 1. Plan elaborat și plasat pe pagina web 

oficială a Ministerului Justiției 

25 ianuarie 

2.4.Elaborarea propunerilor de politică publică  1. Propuneri elaborate și remise spre 

examinare Cancelariei de Stat 

În dependență de 

problemele identificate 

2.5.Actualizarea Programului de dezvotare strategică a Ministerului Justiției pe 

anii 2012-2014 

1. Programul de dezvoltare strategică 

actualizat în conformitate cu Hotărîrea 

Guvernului nr.736 din 03.10.2012 cu privire 

la organizarea și funcționarea Ministerului 

Justiției 

20 aprilie 

3. Elaborarea actelor normative (proiecte de hotărîri de guvern, proiecte de modificări și completări a hotărîrilor de Guvern; acte interne – 

Ordine, Dispoziții ) 

3.1.Elaborarea proiectului hotărîrii de guvern privind lista actelor normative și 

legislative care urmează a fi monitorizate de către autoritățile publice centrale 

pe parcursul anului 

1. Proiect de hotărîre remis Guvernului spre 

aprobare 

Ianuarie - iunie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Elaborarea proiectului de modificare și completare a Hotărîrii Guvernului 

nr. 70 din 06.02.2012  cu privire la instituirea Comisiei pentru implementarea 

Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor 

omului pe anii 2011–2014 

1. Proiect de modificarea a cadrului normativ 

elaborat și aprobat 

Ianuarie  

3.3.Completarea și modificarea Dispoziției Guvernului nr.0302/322 din 

19.09.2012 privind instituirea grupului de lucru interminesterial pentru 

estimarea costurilor pentru implementarea adecvată a acțiunilor din PNADO 

2011-2014 

1. Grup de lucru suplinit Februarie  

3.4.Întocmirea Dispozițiilor de solicitare a informațiilor privind gradul de 

implementare a documentelor de politici 

1. Numărul Rapoartelor recepționate de la 

subdiviziunile structurale și instituțiile 

subordonate 

Ianuarie – decembrie 

4.  Asigurarea implementării actelor legislative și normative 

4.1.Întocmirea Raportului de monitorizare privind implementarea actelor 

legislative și normative 

1. Raport final elaborat și remis Guvernului  

2. Numărul actelor normative monitorizate 

3. Numărul Rapoartelor emise de autorități 

în raport cu numărul actelor monitorizate 

15 ianuarie  
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5.  Asigurarea și consolidarea activității subdiviziunii  

5.1.Elaborarea Notelor Informative conducerii ministerului, subdiviziunilor 

structurale privind gradul de implementare a documentelor de politici relevante 

ministerului  

1. Numărul Notelor Informative elaborate La solicitare   

 

 

 

 

 

5.2.Executarea solicitărilor parvenite de la autoritățile publice centrale, 

Guvern, Parlament, Președinție (proiecte de strategii, proiecte de planuri și 

programe etc.) 

1. Numărul solicitărilor recepționate 

2. Numărul proiectelor avizate 

3. Numărul recomandărilor formulate 

Ianuarie – decembrie  

  DDiirreeccțțiiaa  eeccoonnoommiiccoo--ffiinnaanncciiaarrăă  șșii  aaddmmiinniissttrraattiivvăă  

 

Domeniile de activitate: 

1. Asigurarea procesului de elaborare a bugetului în sectorul justiţiei  

2. Asigurarea executării bugetului de stat aprobat pentru Ministerul Justiţiei pe anul 2013 

 

1. Asigurarea procesului de elaborare a bugetului în sectorul justiţiei  

 

1.1.Elaborarea strategiei sectoriale de cheltuieli (CBTM 2014-2016) 1. Cadrul bugetar elaborat și actualizat Cu cel puțin 3 zile 

lucrătoare înainte de 

termenul de prezentare 

indicat de către 

Ministerul Finanțelor 

 

1.2.Elaborarea proiectului bugetului Ministerului Justiției pentru anul 2014 1. Proiect elaborat și prezentat Ministerului 

Finanțelor 

1.3.Întocmirea planurilor de finanțare și a devizelor de cheltuieli ale 

Ministerului Justiției pe anul 2014 

1. Planurile de finanțare întocmite și 

prezentate Ministerului Finanțelor 

2. Asigurarea executării bugetului de stat aprobat pentru Ministerul Justiţiei pe anul 2013 

2.1.Executarea devizelor de cheltuieli bugetare și a devizelor financiare ale 

mijloacelor speciale aprobate pentru anul 2013 

1.Devize de cheltuieli bugetare și financiare 

executate 

Permanent   

 

 

 

2.2.Întocmirea și prezentarea dărilor de seamă privind executarea bugetului 

ministerului pe anul 2013 

1.Rapoarte întocmite 14 februarie; 

26 iulie; 26 octombrie 

  DDiirreeccțțiiaa  ccoonnttrrooll  șșii  aauuddiitt  iinntteerrnn  

       

        Domeniul de activitate: 

1. Măsuri organizatorice și metodice 

2. Asigurarea și consolidarea activității subdiviziunii 
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1. Măsuri  organizatorice și metodice 

1.1.Departamentul Instituţiilor Pentenciare: auditul legalităţii ṣi eficienţei 

mijloacelor financiare ṣi a patrimoniului 

1.Raport a misiunii de audit întocmit Octombrie  

1.2.Oficiul Central de Probaţiune: auditul legalităţii ṣi eficienţei mijloacelor 

financiare ṣi a patrimoniului 

1.Raport a misiunii de audit întocmit Noiembrie - decembrie 

1.3. Elaborarea Registrului de riscuri 1. Registrul de riscuri elaborat Decembrie  

2. Asigurarea și consolidarea activității subdiviziunii 

2.1.Elaborarea ṣi aprobarea Planului de activitate a Direcţiei 1. Planul de activitate elaborate și aprobat Aprilie; 

Iunie 

 

2.2.Întocmirea Raportelor privind activitatea subdiviziunii 1. Raport anual elaborat Anual și la solicitare 

2.3.Examinarea  actelor legislative şi normative ṣi pregătirea în termen a 

avizelor, obiecţiilor şi recomandărilor la indicaţiile parvenite de la conducerea 

Ministerului Justiţiei 

1. Numărul actelor recepţionate ṣi examinate 

- -  2. Numărul avizelor formulate 

 

Pe parcursul anului 

2.4.Examinarea  actelor legislative şi normative ṣi pregătirea în termen a 

avizelor, obiecţiilor şi recomandărilor la indicaţiile parvenite de la alte 

autorităţi centrale 

2.5.Examinarea petiţiilor, reclamaţiilor ṣi elaborarea în termen a răspunsurilor 1. Numărul de petiţii, reclamaţii recepţionate 

- 2. Numărul raspunsurilor elaborate în termen 
Pe parcursul anului 

2.6.Participarea la ṣedinţele organizate în interiorul instituţiei atît de factorii de 

decizie ṣi de alte subdiviziuni/autorităţi administrative din subordinea 

ministerului 

1. Numărul de participări la ṣedinţe La solicitare 

2.7.Participarea la ṣedinţele organizate în cadrul altor autorităţi publice 

2.8.Acordarea asistenţei managementului Ministerului Justiției 1. Propuneri formulate ṣi aprobate La solicitare 

  SSeeccțțiiaa  rreessuurrssee  uummaannee  

 

Domeniile de activitate: 

1. Promovarea şi implementarea unui management eficient al resurselor umane 

2. Evidența datelor și documentelor cu privire la personalul ministerului și autorităților administrative gestionate de Ministerul Justiției 

3. Respectarea prevederilor legale  privind declararea veniturilor şi proprietăţii şi intereselor personale 

4. Contribuirea la procesul de asigurare a respectării drepturilor şi intereselor legale ale cetăţenilor la petiționare 
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1. Promovarea şi implementarea unui management eficient al resurselor umane 

1.1.Asigurarea transparenţei procesului de angajare a colaboratorilor 

Ministerului Justiţiei 

1. Numărul anunţurilor publicate 

2. Numărul concursurilor organizate 

3. Numărul persoanelor numite în funcție 

prin concurs 

Ianuarie – decembrie   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Coordonarea procesului stabilirii obiectivelor individuale de activitate 

pentru anul 2013 pentru funcţionarii publici ai aparatului central al 

ministerului şi instituţiilor subordonate 

1. Obiective individuale stabilite pentru toţi 

funcţionarii publici 

Permanent  

1.3.Elaborarea Planului de instruire profesională pentru anul 2013 1. Plan elaborat şi aprobat  

 

15 martie 

1.4.Coordonarea şi monitorizarea implementării Planului de instruire 

profesională pentru anul 2013 

1. Numărul cursurilor organizate 

2. Numărul persoanelor delegate 

Permanent  

1.5.Asigurarea perfecţionării funcţionarilor publici în instituţiile de învăţămînt 

de înalt prestigiu de peste hotare 

1. Numărul de funcţionari delegaţi la studii 

2. Numărul de angajamente scrise semnate 

Permanent 

2.  Evidenţa datelor şi documentelor cu privire la personalul ministerului şi autorităţilor administrative gestionate de Ministerul Justiţiei 

2.1.Elaborarea proiectelor de acte administrative cu privire la ocuparea, 

modificarea/suspendarea/încetarea raporturilor de serviciu/de muncă,  

evaluarea personalului şi la alte proceduri de personal pentru angajaţii 

aparatului central  şi autorităților administrative din subordine 

1. Numărul  actelor administrative  elaborate Permanent  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Completarea rapoartelor statistice privind evidenţa personalului aparatului 

central şi autorităților administrative din subordine 

1. Numărul rapoartelor completate și 

prezentate Biroului Național de Statistică 

Trimestrial, pînă la data 

de 10  a lunii ce 

urmează 

2.3.Elaborarea raportului operativ (numărul 8) privind statele şi efectivul de 

personal din cadrul aparatului central şi autorităților administrative din 

subordine 

1. Numărul rapoartelor elaborate Lunar, pînă la data de 5  

a lunii ce urmează 

2.4.Completarea Registrului electronic al funcționarilor publici - HRMIS 1. Registru completat Permanent  

2.5.Ajustarea actelor departamentale interne cu privire la personal  la noua 

legislaţie în vigoare 

1. Numărul de acte departamentale ajustate 

şi aprobate 

30 iunie  

2.6.Monitorizarea respectării legislaţiei referitoare la funcţia publică şi statutul 

funcţionarului public, a legislaţiei muncii, a altor acte normative ce 

1. Numărul statelor de personal verificate 

2. Numărul schemelor de încadrara avizate 

Permanent  
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reglementează lucrul cu personalul de către autoritățile administrative din 

subordine 

3. Respectarea prevederilor legale privind declararea venoturilor şi proprietăţii şi intereselor personale 

3.1.Asigurarea executării prevederilor legale privind declararea veniturilor, 

proprietății și intereselor personale 

1. Declaraţiilor cu privire la venituri şi 

proprietate colectate și expediate Comisiei 

Naţionale de Integritate 

Permenent, în termen de 

20 de zile de la primirea 

declaraţiilor  

 

4. Contribuirea la procesul de asigurare a respectăii drepturilor şi intereselor legale ale cetăţenilor 

4.1.Monitorizarea respectării termenelor de examinare a petițiilor 1. Numărul petiţiilor înregistrate 

2. Numărul petiţiilor examinate cu depăşirea 

termenului din numărul total de petiții 

Permanent   

  SSeerrvviicciiuull  pprroottooccooll,,  iinnffoorrmmaarree  șșii  ccoommuunniiccaarree  ccuu  mmaassss--mmeeddiiaa  

 

          Domeniile de activitate: 

1. Promovarea unei imagini instituționale transparente și pozitive a Ministerului Justiției în societate 

2. Dezvoltarea comunicării pe interiorul instituției și a capacităților de comunicare ale funcționarilor 

3. Promovarea rezultatelor Strategiei de reformă a sectorului Justiției pentru anii 2011-2016 

 

1. Promovarea unei imagini instituționale transparente și pozitive a Ministerului Justiției în societate 

1.1.Elaborarea comunicatelor/materialelor de presă  1. Numărul de comunicate/materiale de 

elaborate și plasate pe pagina web oficială a 

ministerului 

Pe parcursul anului   

1.2.Organizarea evenimentelor publice (conferințe de presă, briefing-uri, club 

de presă etc.) 

1. Numărul de evenimente organizate Pe parcursul anului  

1.3.Mediatizarea evenimentelor de importanță publică organizate de către 

Ministerul Justiției 

1. Numărul de evenimente mediatizate Pe parcursul anului 

1.4. Elaborarea Strategiei de comunicare a Ministerului Justiției 1. Strategie elaborată 30 decembrie 

2. Dezvoltarea comunicării pe interiorul instituției și a capacităților de comunicare ale funcționarilor 

2.1.Instruirea periodică a personalului Ministerului Justiției și a autorităților 

administrative din subordine în domeniul comunicării 

1. Numărul de ședințe, traning-uri, alte 

instrumente de comunicare realizate 

Pe parcursul anului  

2.2.Stabilirea și menținerea unei relații de colaborare cu subdiviziunile 1. Numărul de ședințe comune organizate Pe parcursul anului 
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structurale/ persoanele responsabile de comunicare din cadrul autorităților 

administrative din subordinea ministerului 

3. Promovarea rezultatelor Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016 

Realizarea obiectivelor prevăzute în Planul de comunicare a rezultatelor 

Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016 

1. Raportarea în baza Planului de 

comunicare a rezultatelor SRSJ 2011-2016 

Trimestraial, pînă la 

data de 20 a lunii ce 

urmează 

 

 

 

 

 

III. DDeessffăăşşuurraarreeaa  aaccttiivviittăăţţiilloorr  ssuupplliimmeennttaarree  ccaaddrruulluuii  ddee  aaccttiivviittee  pprreevvăăzzuutt  ddee  ddooccuummeenntteellee  ddee  ppoolliittiiccii  șșii  ppllaannuurriillee  gguuvveerrnnaammeennttaattee  ddee  ccăăttrree  aauuttoorriittăățțiillee  

aaddmmiinniissttrraattiivvee  ddiinn  ssuubboorrddiinneeaa  mmiinniisstteerruulluuii 

 

Acțiuni Indicatori de produs/rezultat Termen de realizare 
Responsabil 

(subdiviziune) 

  DDeeppaarrttaammeennttuull  iinnssttiittuuțțiiiilloorr  ppeenniitteenncciiaarree  

 

   Domeniile de activitate: 

 

   1. Măsurile organizaţionale 

   2. Întărirea regimului pazei, supravegherii şi consolidarea ordinii de drept 

   3. Organizarea activităţii serviciului special 

   4. Activităţile socio-educative, psihologice şi de asistenţă socială 

   5. Organizarea muncii, producerii, economiei, finanţelor, asigurării logistice şi atragerii investiţiilor 

   6. Activităţi de ocrotire a sănătăţii 

   7.  Măsurile de activitate cu personalul.   

        Eficientizarea managementului resurselor umane  

8. Perfectarea cadrului normativ 

 

1. Măsurile organizaționale 
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1.1.Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de bilanţ 1. Rezultatele activităţii sistemului 

penitenciar pentru perioada evaluată 

2. Propuneri de redresare a situaţiei înaintate 

Ianuarie   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Organizarea şi desfăşurarea inspectărilor complexe 1. Problematica evidenţiată 

2. Ajutor metodico-practic acordat 

3. Rapoarte de monitorizare întocmite şi 

prezentate 

Ianuarie – decembrie  

1.3.Organizarea şi desfăşurarea controalelor de verificare 1. Neajunsuri depistate şi înlăturate 

2. Activităţi desfăşurate 

Ianuarie – decembrie  

1.4.Desfăşurarea instrucţiunilor tactico-speciale ale Detaşamentului mixt al 

DIP 

1. Numărul colaboratorilor instruiţi 

2. Nivelul pregătirii profesionale evaluat 

Aprilie – iunie  

1.5.Eficientizarea pregătirii profesionale a efectivului  sistemului penitenciar 1. Numărul participanților la seminar, 

specificul problemelor abordate 

Ianuarie – martie  

1.6.Promovarea şi menţinerea imaginii obiective a sistemului penitenciar şi 

sensibilizarea opiniei publice privind realizările şi problemele acestuia (prin 

colaborare cu organismele media naţionale şi locale)” 

1. Reportaje video şi emisiuni specializate 

realizate, inclusiv participarea la emisiuni 

TV 

Permanent  

1.7.Monitorizarea respectării prevederilor cadrului legal privind petiţionarea şi 

a regimului secret în activitatea instituţiilor sistemului penitenciar 

 

1. Controale realizate 

2.Note informative privind rezultatele 

controalelor elaborate şi aprobate 

3. Depistarea şi înlăturarea deficienţilor în 

domeniul supus verificării 

Permanent 

1.8. Reconstrucția cantinei din Penitenciarul nr.5 - Cahul 1. Cantină dată în exploatare 1 septembrie 

2. Întărirea regimului pazei, supravegherii şi consolidarea ordinii de drept 

2.1.Investigarea  eficientă  a cazurilor de tortură şi a altor rele tratamente 1. Numărul de plîngeri examinate Permanent   

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Consolidarea mecanismului naţional de prevenire a torturii 1.Campanii de informare desfăşurate Permanent 

2.3.Asigurarea vigilenţei sporite privind atitudinea personalului sistemului 

penitenciar faţă de deţinuţi 

1. Numărul cazurilor constatate,  numărul 

colaboratorilor sancţionaţi, numărul 

condamnaţilor evidenţiaţi 

Permanent 

2.4.Întreprinderea măsurilor de eradicare a fenomenului „ierarhiilor” în 

rîndul deţinuţilor în vederea eliminării violenţei şi a intimidărilor reciproce 

dintre deţinuţi şi menţinerii ordinii în penitenciare 

1. Studiu efectuat 

2. Propuneri înaintate şi puse în aplicare 

3. Numărul cazurilor de violenţă şi acţiuni de 

Permanent 
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intimidare  constatate/prevenite  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.Abordarea problemei deţinuţilor privind asigurarea securităţi personale la 

nivel naţional (Raportul CPT (65)) 

 

1. Numărul transferurilor efectuate 

2. Încăperi de izolare racordate la normele 

minime de deţinere 

3. Securitatea personală asigurată  

Permanent 

2.6.Prevenirea şi curmarea tentativelor de infracţiuni în instituţiile penitenciare 

şi acumularea informaţiilor referitoare la alte infracţiuni comise de către 

deţinuţi 

1. Numărul deţinuţilor care solicită 

asigurarea securităţii personale diminuat 

2. Numărul deţinuţilor consumatori de 

droguri şi alcool diminuat 

Permanent 

2.7.Monitorizarea activităţii serviciului pază şi escortare din subdiviziunile 

DIP 

1. Numărul controalelor  realizate, note 

informative elaborate şi raportate 

2. Deficienţe identificate şi înlăturate 

Trimestrial, pînă la data 

de 15 a lunii ce urmează 

3. Organizarea activității serviciului special 

3.1.Verificarea comisiilor penitenciare 1. Nivelul de realizare termenilor de referință 

2. Note informative elaborate 

Mai   

4. Activităţile socio-educative, psihologice şi de asistenţă socială 

4.1.Asigurarea funcţionalităţii şi dezvoltării procesului de învăţămînt general şi 

instruire vocaţional-tehnică în cadrul P-10 Goian  

(Ordinul Departamentului Instituții Penitenviare nr. 124 din 08.06.2007) 

1. Numărul de elevi incluşi la studii 

2. Numărul persoanelor absolvente 

3. Specialităţile şi obiectele de studii 

Ianuarie – decembrie   

4.2.Elaborarea şi implementarea conceptelor/ proiectelor de educaţie socială 

prin prisma creării grupurilor ţintă 

1. Concepte elaborate / implementate 

2. Numărul deţinuţilor implicaţi în activităţi 

Trimestrial, pînă la data 

de 15 a lunii ce urmează 

5. Organizarea muncii, producerii, economiei, finanţelor, asigurării logistice şi atragerii investiţiilor 

5.1.Finanţarea activităţii sistemului penitenciar 1. Proiectul Legii bugetului pentru anul 2014 

prezentat către Ministerul Finanțelor 

Iulie   

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.Efectuarea evaluării permanente a necesităţilor sistemului penitenciar 

pentru elaborarea de proiecte referente 

1. Rapoartele de evaluare prezentate 

2. Numărul proiectelor elaborate, 

identificarea donatorilor 

Ianuarie - iunie 

5.3.Dezvoltarea relaţiilor bilaterale dintre instituţiile sistemului penitenciar 

autohton şi cele ale sistemelor penitenciare din ţările-membre ale Consiliului 

Europei, UE şi statele CSI, cu stabilirea relaţiilor de parteneriat penitenciar-

penitenciar  (Prevederile acordurilor de colaborare) 

1. Relaţii de colaborare stabilite/intensificate 

2. Aplicarea în practică a prevederilor 

stabilite în acordurile de colaborare 

Ianuarie - iunie 
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5.4.Implementarea continuă a proiectului pilot în colaborare cu NORLAM 

„Crearea unui penitenciar model pentru minori conform standardelor UE" 

(Proiectul - „Crearea unui penitenciar model pentru minori conform 

standardelor UE") 

1. Donatori identificaţi 

2. Blocuri amenajate 

Trimestrial, pînă la data 

de 15 a lunii ce urmează 

 

 

 

5.5.Implementarea proiectului socio – ecologic, pentru reciclarea deșeurilor 

industriale și vegetale, cu transformarea acestora în combustibil lichid și solid, 

de către ÎS ,,Flus”, care activează pe lîngă Penitenciarul nr. 9 - Pruncul 

1. Locuri noi de muncă create pentru 

persoanele din detenție 

1 septembrie 

6. Activităţi de ocrotire a sănătăţii 

6.1.Sporirea calităţii serviciilor de asistenţă medicală acordată persoanelor 

deţinute  

(Ordinul  Ministerului Justiției  nr.478 din 15.12.2006);  

(Ordinul Ministerului Justiției nr.278 din 17.07.2007) 

1. Acordarea calitativă în baza contractelor 

încheiate a serviciilor medicale deţinuţilor 

2. Contracte încheiate, pentru achiziţionarea 

medicamentelor şi produselor 

parafarmaceutice 

Permanent   

7. Măsuri de activitate cu personalul 

      Eficientizarea managementului resurselor umane 

7.1.Asigurarea transparenţei procesului de angajare a colaboratorilor DIP 1. Numărul anunţurilor publicate 

2. Numărul concursurilor organizate 

3. Numărul persoanelor angajate 

Ianuarie – decembrie   

7.2.Estimarea obiectivă a rezultatelor (peformanţelor) individuale ale 

colaboratorilor  DIP 

1. Numărul consilierilor de probaţiune 

evaluaţi şi promovaţi 

15 februarie  

7.3.Elaborarea şi aprobarea obiectivelor individuale de activitate pentru anul 

2013 ale colaboratorilor DIP  

1.  Obiective de evaluare elaborate şi 

aprobate 

15 februarie  

7.4.Elaborarea Planului de instruire profesională al DIP pentru anul 2013 1. Plan elaborat şi aprobat  

2. Numărul de colaboratori instruiţi 

29 martie 

7.5.Dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu ANP din România 1. Plan de acţiuni elaborat 

2. Proiecte implementate 

Permanent  

7.6. Elaborarea instrucțiunii de evidență automatizată a personalului sistemului 

penitenciar, prin intermediul programului electronic ,,Colaborator” 

1. Instrucțiune prezentată pentru aprobare Ianuarie – martie  

8. Perfectarea cadarului normativ 

8.1.Definitivarea modificării cadrului normativ în domeniul execuţional-penal 1. Proiect definitivat și remis spre aprobare Ianuarie – iunie   

 
8.2.Definitivarea proiectului de modificare și completare a Statutului 1. Proiect definitivat și remis spre aprobare Iulie – decembrie  
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executării pedepsei de către condamnați  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.Elaborarea şi definitivarea proiectului Statutului disciplinar al 

colaboratorilor sistemului penitenciar 

1. Proiect elaborat și expediat spre aprobare Iulie – decembrie 

8.4.Perfectarea cadrului normativ ce reglementează activitatea de bază a 

Secției activitate psihologică cu personalul (SAPP)  

1. Registre, fişe, blanchete elaborate şi 

întocmite 

2. Instrucțiune privind activitățile specifice 

SAPP elaborată  

Ianuarie – martie  

8.5.Evidenţa, sistematizarea, analiza şi informarea cu privire la toate litigiile 

aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti care vizează activitatea instituţiilor 

reprezentate, Hotărîrile şi încheierile judecătoreşti adoptate  

1. Informație generalizată și raportată Ianuarie – iunie  

  OOffiicciiuull  cceennttrraall  ddee  pprroobbaațțiiuunnee  

 

Domenii de activitate: 

1. Măsurile organizaționale 

2. Coordonarea activităților de probațiune 

3. Relații externe 

4. Eficientizarea managementului resurselor umane  

5. Perfectarea cadrului normativ 

 

1. Măsurile organizaționale 

1.1.Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor cu privire la activitatea de 

probaţiune 

1. Dificultăți identificate 

2. Recomandări formulate 

Ianuarie; 

aprilie, iulie, octombrie 

 

 

 1.2.Monitorizarea activităţii birourilor de probaţiune 

 

 

1. Număr de inspectări efectuate 

 

2. Măsuri pentru redresarea situaţiei 

întreprinse 

Aprilie, iulie, 

octombrie; 

Octombrie-decembrie 

 

1.3. Elaborarea Caietului de Sarcini a SIA Probațiune 1. Caiet elaborat 31 decembrie   

2. Coordonarea activităților de probațiune 

2.1.Asigurarea procesului de asistență și consiliere la etapa presentențială 1. Proiect pilot elaborat și implementat Iulie-decembrie  
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2.2.Elaborarea Instrucţiunii privind organizarea activităţilor specialiştilor la 

pregătirea pentru liberare şi reintegrarea socială a deținuților minori 

1. Recomandări metodice elaborate și 

implementate 

31 martie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.Elaborarea recomandărilor cu privire la modul de întocmire a referatului 

presentenţial de evaluare a personalităţii 

1. Proiect elaborat și implementat 31 martie 

2.4.Identificarea problemelor în conlucrarea cu instituţiile de drept (organul de 

urmărire penală, procuratura, instanţa de judecată) 

1. Întruniri organizate și desfășurate 

2. Probleme identificate 

Martie;mai;octombrie; 

decembrie 

2.5.Coordonarea procesului de informare a instituțiilor abilitate la nivel local 

despre  copii supuși pericolului social, riscului de implicare în acțiuni ilicite și 

implicarea actorilor comunitari în procesul de resocializare 

1. Numărul de sesizări efectuate 

2. Numărul de copii asistați 

Permanent  

2.6.Identificarea şi intervenţia în problemele de reintegrare socială cu care se 

confruntă condamnaţii 

1. Studiu efectuat și recomandări evaluate și 

formulate 

1 iulie 

2.7.Încheierea Acordului de colaborare dintre Oficiul central de probațiune și 

Departamentul Instituțiilor Penitenciare 

1. Acord încheiat 31 martie 

2.8.Instituirea practicilor de încheiere a contractelor de asistenţă în perioada de 

postdetenţie 

1. Numărul de contracte încheiate 

2. Numărul de beneficiari asistați  

Permanent  

2.9.Instruirea personalului  în vederea derulării proiectului-pilot  referitor la 

programul de corecție comportamentală ,,Motivație pentru schimbare’’ 

1. Numărul consilierilor instruiți și implicați 

în proiect 

31 martie; 31 iunie 

 

2.10.Monitorizarea procesului de punere în executare a pedepsei 

penale/sancțiunii contravenționale sub formă de muncă neremunerată în 

folosul comunității 

1. Numărul de încălcări înregistrate 

2. Numărul de sesizări ale procuraturii 

Permanent  

2.11.Elaborarea mecanismului cu privire la acordarea asistenței și consilierii 

subiecților supuși pedepsei comunitare 

1. Mecanism elaborat și aplicat 1 iulie 

2.12.Monitorizarea procesului de punere în executare a pedepsei 

penale/sancțiunii contravenționale cu privarea de dreptul de a ocupa anumite 

funcții sau de a exercita o anumită activitate 

1. Instrucțiune privind punerea în aplicare a 

pedepsei penale elaborată și aprobată 

31 martie 

3. Relații externe 

3.1.Stabilirea parteneriatelor, la nivel internațional, central şi local cu 

instituţiile din comunitate a căror servicii sunt solicitate pentru soluţionarea 

problemelor cu care se confruntă beneficiarii birourilor de probaţiune 

1. Numărul acordurilor de colaborare 

încheiate 

Ianuarie - iunie  

 

 

 3.2.Coordonarea procesului de implementarea a proiectelor în vederea 

realizării obiectivelor de bază a sistemului de probațiune 

1. Numărul de proiecte implementate 

2. Acțiuni prevăzute în documentele de 

politici implementate  

Iulie – decembrie  
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4. Eficientizarea managementului resurselor umane  

4.1.Asigurarea transparenţei procesului de angajare a colaboratorilor OCP 1. Numărul anunţurilor publicate 

2. Numărul concursurilor organizate 

3. Numărul persoanelor angajate 

Ianuarie - decembrie  

4.2.Estimarea obiectivă a rezultatelor (peformanţelor) individuale ale 

colaboratorilor  OCP 

1. Numărul consilierilor de probaţiune 

evaluaţi şi promovaţi 

15 februarie  

4.3.Elaborarea şi aprobarea obiectivelor individuale de activitate pentru anul 

2013 ale colaboratorilor OCP 

1. Obiective de evaluare elaborate şi 

aprobate 

15 februarie  

4.4.Elaborarea Planului de instruire profesională al OCP pentru anul 2013 1. Plan elaborat şi aprobat 29 martie 

5. Perfectarea cadrului normativ 

5.1.Semnarea şi ratificarea Convenției europeane cu privire la supravegherea 

condamnaților sau infractorilor liberați condiționat 

1. Convenţia europeană semnată şi ratificată Decembrie   

  DDeeppaarrttaammeennttuull  ddee  AAddmmiinniissttrraarree  JJuuddeeccăăttoorreeaassccăă    

 

Domeniul de activitate:  

1. Consolidarea și automatizarea raportării statistice 

 

1.1.Asigurarea generalizării datelor statistice privind înfăptuirea justiției 1.Raport anual pentru anul 2012 elaborat 28 februarie  

1.2.Implementarea raportării statistice automatizate  1.Rapoarte stitistice automatizate elaborate Permanent  

  SSeerrvviicciiuull  SSttaarree  CCiivviillăă  

 

Domeniile de activitate:  

1. Îmbunătăţirea cadrului normativ şi asigurarea implementării prevederilor stipulate în materie de stare civilă 

2. Eficientizarea managementului resurselor umane  

3. Perfecţionarea activităţii oficiilor stare civilă prin acordarea ajutorului metodic 

4. Asigurarea prestării serviciilor publice de calitate 

5. Perfecţionarea infrastructurii, elaborarea programelor tehnice şi crearea serviciilor electronice 
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1. Îmbunătăţirea cadrului normativ şi asigurarea aplicării prevederilor stipulate în materie de stare civilă 

1.1.Elaborarea Instrucţiunilor cu privire la mecanismul de prestare a serviciilor 

de stare civilă în baza actelor de stare civilă transnistrene 

1. Instrucţiune elaborată şi aprobată 1 aprilie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Participarea la lucrările  Grupului de experţi pe problemele actelor de stare 

civilă în comun cu partea transnistreană 

1. Propuneri elaborate  Condiționat de decizia 

președintele grupului de 

experți 

1.3.Elaborarea Instrucţiunilor privind modul de înregistrare de stat a actelor de 

stare civilă  

1. Instrucţiuni elaborate şi aprobate 1 iunie 

1.4.Elaborarea reglementărilor privind modul de prestare a serviciilor de stare 

civilă 

1. Reglementări elaborate şi aprobate  1 aprilie 

1.5.Modificarea cadrului normativ cu privire la scrierea numelui, prenumelui şi 

a patronimicului în documentele de stare civilă în rezultatul schimbării, 

ratificării sau transliterării acestora în actele de stare civilă    

1. Proiect de modificare a cadrului normativ, 

elaborat şi aprobat 

2 septembrie 

1.6.Modificarea cadrului normativ cu privire la reglementarea scrierii 

denumirilor unităţilor administrativ-teritoriale în documentele de stare civilă 

(inclusiv cu referire la actele de stare civilă deja întocmite) 

1. Proiect de modificare a cadrului normativ, 

elaborat şi aprobat 

30 septembrie 

1.7.Modificarea cadrului normativ ce reglementează mecanismul de prestare a 

servciilor la cererea persoanelor fizice domicialiate permanent sau temporar în 

străinătate  

1. Proiect de modificare a cadrului normativ, 

elaborat şi aprobat 

20 mai 

1.8.Modificarea Hotărîrii de Guvern nr. 757 din 04.07.2006 cu privire la 

aprobarea modelului unic al formularelor certificatelor de stare civilă şi a 

Hotărîrii de Guvern nr. 558 din 18 mai 2007 cu privire la aprobarea modelelor 

unice ale formularelor tipizate ale actelor de stare civilă (obiect de 

reglementare –  modificări în contextul reglementărilor privind apartenenţa 

etnică, precum şi valabilitatea limitată a certificatelor de stare civilă ex-

sovietice 

1. Proiecte de modificare a cadrului 

normativ, elaborate şi aprobate 

3 iunie 

1.9.Elaborarea  reglementărilor privind prestarea serviciilor electronice de 

stare civilă 

1. Proiect de modificare a cadrului normativ, 

elaborat şi aprobat 

7 septembrie 

1.10.Elaborarea reglementărilor privind tirajarea formularelor de stare civilă cu 

grad de protecţie dintr-o singură sursă 

1. Proiect de modificare a cadrului normativ, 

elaborat şi aprobat 

 4 februarie 

1.11.Examinarea oportunităţii aderării Republicii Moldova la convenţiile 

Comisiei Internaţionale de Stare Civilă 

1. Propuneri elaborate Martie; 

septembrie 
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1.12.Elaborarea reglementărilor privind competenţele exclusive pentru 

atribuirea numărului de identificare de stat (IDNP) şi utilizarea acestuia în  

documentele de stare civilă  

1. Proiect de ordin elaborat şi aprobat 

 

1 iulie  

 

 

 

 

 

 

1.13.Elaborarea reglementărilor privind aprobarea simbolurilor corporative ale 

Serviciului Stare Civilă (stema, drapelul, insigna, uniforma) 

1. Proiect de ordin elaborat şi aprobat 1 februarie 

1.14. Modificarea şi completarea Legii nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind 

actele de stare civilă, privind stabilirea temeiului pentru înregistrarea naşterii 

sau decesului în baza informaţiei electronice despre constatarea faptelor de 

naştere sau deces de către instituţiile medicale competente 

1. Proiect de modificare a cadrului normativ, 

elaborat şi aprobat 

30 iunie 

2. Eficientizarea managementului resurselor umane 

2.1.Asigurarea transparenţei procesului de angajare a colaboratorilor SSC 1. Numărul anunţurilor publicate 

2. Numărul concursurilor organizate 

3. Numărul persoanelor angajate 

Ianuarie – decembrie   

 

 

2.2.Estimarea obiectivă a rezultatelor (peformanţelor) individuale ale 

funcţionarilor SSC 

1. Numărul funcţionarilor publici evaluaţi şi 

promovaţi 

15 februarie 

2.3.Elaborarea şi aprobarea obiectivelor individuale de activitate pentru anul 

2013 

1.  Obiective de evaluare elaborate şi 

aprobate 

15 februarie 

2.4.Elaborarea Planului de instruire profesională pentru anul 2013 1. Plan elaborat şi aprobat 29 martie 

3. Perfecţionarea activităţii oficiilor de stare civilă prin acordarea ajutorului metodic 

3.1.Asigurarea activităţii eficiente organelor de stare civilă 1. Numărul semenariilor organizate 30 iulie  

3.2.Organizarea concursurilor republicane de impulsionare a spiritului de 

iniţiativă a subdiviziunilor teritoriale 

1. Numărul concursurilor republicane 

organizate 

26 aprilie 

4. Asigurarea prestării serviciilor publice de calitate 

4.1.Elaborarea programului tehnic de înregistrare a cererilor  1. Program tehnic elaborat şi implementat 29 noiembrie  

4.2.Elaborarea programului tehnic de înregistrare a cetăţenilor prin intermediul 

rîndului electronic 

1. Program tehnic elaborat şi implementat 1 martie 

5. Perfecţionarea infrastructurii, elaborarea programelor tehnice şi crearea serviciilor electronice 

5.1.Elaborarea sistemului de sonorizare pentru ghişee 1. Sistem de sonorizare elaborat şi 

implementat   

30 martie  

 

 5.2.Implementarea mecanismului de prestare a serviciilor electronice cu 1. Servicii electronice implementate 30 august 
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aplicarea semnăturii mobile  

5.3.Elaborarea și implementarea mecanismului de eliberare a extraselor 

multilingve prin intermediul rețelelor ,,Ghișeu multimedia” 

1. Servicii electronice implementate 5 august 

5.4.Modificarea programele tehnice „OSC Manager” cu privire la crearea 

modulului „Administrator” şi revizuirea funcţiilor utilizatorilor 

1. Numărul programelor modificate şi 

implementate 

30 iunie 

5.5.Elaborarea mecanismului de modificare a datelor personale, inclusiv a 

codului de stat de identificare a persoanei fizice, în cazul adopţiei copilului    

1. Mecanism elaborat şi implementat 25 octombrie 

5.6.Digitizarea parţială a fondului de arhivă  

(Convertirea în formă digitală a actelor de stare civilă și înregistrarea în 

Registrul de Stat al Populației) 

1. 25% fond de arhivă digitizat 31 decembrie 

  CCeennttrruull  ddee  iinnffoorrmmaațțiiii  jjuurriiddiiccee  

 

Domeniile de activitate: 

1. Elaborarea și aprobarea Strategiei de Dezvoltare a sectorului Tehnologiilor Informaționale și de Comunicare (TIC) al Ministerului Justiției al 

Republicii Moldova 

2. Elaborarea proiectului arhitecturii TIC al Ministerului Justiției ajustate la cerințele standardelor ISO 27001 în conformitate cu recomandările 

ITIL v3 

3. Formarea spațiului informațional integrat cu caracter juridic prin prisma digitizării tuturor activităților ce țin de competența Ministerului 

Justiției 

4. Executarea sarcinilor principale stipulate în regulamentul CIJ conform Hotătîrii de Guvern nr. 488 din 29.03.2008 

5. Sporirea transparenţei activităţii Ministerului Justiţiei 

6. Perfecționarea cadrului legal și instituțional în domeniul prestării serviciilor publice 

7. Eficientizarea managementului resurselor umane 

 

1. Elaborarea și aprobarea Strategiei de Dezvoltare a sectorului Tehnologiilor Informaționale și de Comunicare (TIC) al Ministerului Justiției al 

Republicii Moldova 

1.1.Elaborarea și aprobarea Strategiei de Dezvoltare a sectorului Tehnologiilor 

Informaționale și de Comunicare (TIC) al Ministerului Justiției al Republicii 

Moldova 

1. Strategie elaborată şi aprobată 29 martie  

 

 

 1.2.Elaborarea proiectului arhitecturii TIC a Ministerului Justiției ajustate la 1. Proiect elaborat şi aprobat 30 aprilie 
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cerințele standardelor ISO 27001 în conformitate cu recomandările ITIL v3 

1.3.Armonizarea cadrului normativ departamental în domeniul ITSM (IT 

Service Management) şi ISMS (Informational Security Management System) 

1. Cadrul normativ elaborat şi aprobat  30 aprilie 

1.4.Elaborarea conceptului de dezvoltare a infrastructurii TIC a Ministerului 

Justiției și iniţierea proiectelor 

1. Concept elaborat şi implementat 31 iulie 

2. Elaborarea proiectului arhitecturii TIC al Ministerului Justiției ajustate la cerințele standardelor ISO 27001 în conformitate cu recomandările 

ITIL v3 

2.1.Implementarea conceptului de TIC service orientat conform 

recomandărilor ITIL v3 

1. Conceptul și planul de acțiuni privind 

dezvoltarea segmentului IT în vederea 

implementării recomandărilor ITIL v3 pentru 

formarea unui sistem IT ,,service orientat,,  

2. Catalogul de servicii TI format 

3. Acordurile de prestare a serviciilor TI 

respective în baza unor indicatori de 

performanță/calitate a serviciului (SLA) cu 

utilizatorii încheiate 

28 iunie; 

 

 

 

31 octombrie 

 

2.2.Armonizarea cadrului normative departamental în domeniul ITSM (IT 

Service Management) și ISMS (Informational Security Management System) 

1. Politica și standardele de securitate 

elaborate 

2. Regulamente instituționale elaborate și 

aprobate 

30 aprilie; 

 

28 iunie 

3. Formarea spațiului informațional integrat cu caracter juridic prin prisma digitizării tuturor activităților ce țin de competența Ministerului 

Justiției 

3.1.Elaborarea conceptului de dezvoltare a infrastructurii TIC a Ministerului 

Justiției și inițierea proiectelor 

1. Caietul de sarcini privind elaborarea 

proiectului infrastructurii de rețea LAN/WAN 

a Ministerului Justiției elaborat 

2. Caietul de sarcini privind elaborarea 

proiectului de formare a centrului de 

procesare și stocare a datelor cu caracter 

juridic elaborat 

31 iulie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Crearea serviciului suport utilizatori ai sistemului informațional juridic 

(Service Desck) 

1. Propuneri privind modificarea structurii 

organizatorice elaborate 

30 noiembrie 

3.3.Dezvoltarea portalului Web a Ministerului Justiției și integrarea acestuia în 1. Caietul de sarcini privind elaborarea 31 decembrie 
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conceptul e-Gov în scopul facilitării accesul la informație cu caracter public a 

cetățenilor 

conceptului portalului Web elaborat 

2. Proiecte de dezvoltare a portalului Web 

inițiate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.Lansarea proiectului de formare a spațiului informațional integrat în 

vederea accesului la  Registrele de Stat a autorităților și persoanelor autorizate 

care va cuprinde revizuirea sistemelor informatice de gestiune a registrelor și 

realizare a interfețelor specifice grupurilor de utilizator 

1. Concept elaborat 

2. Proiect lansat 

30 noiembrie 

3.5.Dezvoltarea conceptului SIA RPRAC și ajustarea Hotărîrii de Guvern 

nr.25 din 18.01.2008 

1. Concep elaborat 31 decembrie 

3.6.Asigurarea continuității PIGD și Femida prin asigurarea cu spațiu de 

stocare și backUP și UPS 

1. Centru de date creat 30 septembrie 

3.7.Relansarea proeictului de dezvoltare SIA Registrul gajului bunurilor 

mobile, dosarelor succesorale și testamentelor, în baza prototipului realizat în 

anul 2010 

1. Proiect lansat 31 decembrie 

3.8.Verificarea și migrarea datelor în noul sistem 

3.9. Elaborarea caietului de sarcini privind dezvoltarea Registrului gajului 

conform proiectului comun cu Banca Mondială ,,Reforma tranzacțiilor 

asigurate cu gaj” 

1. Caiet de sarcini elaborat 31 decembrie 

3.10. Achizioționarea echipamentului și formarea nodului central de rețea 1. Rețeaua LAN a Ministerului Justiției 

modernizată 

31 septembrie 

3.11. Efectuarea lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii 1. Lucrări efectuate 31 decembrie 

3.12.Implementarea serviciului – pilot de gestiune electronică a documentelor 

(SIGEDIA) pentru Guvern în autoritățile APC 

1. Sistem implementat 31 mai 

3.13. Migrarea sistemelor informatice și serviciilor electronice ale autorităților 

APC pe platforma tehnologică guvernamentală comună M-Cloud în 

conformitate cu Planul de Migrare aprobat 

1. Servicii virtualizate pe platforma M-Cloud Pe parcursul anului 

4. Executarea sarcinilor principale stipulate în regulamentul CIJ conform Hotătîrii de Guvern nr. 488 din 29.03.2008 

4.1.Gestiunea Registrelor de Stat al actelor juridice 1. Registrul de stat completat Permanent   

4.2.Administrarea, perfecționarea și dezvoltarea bazei tehnice și de program a 

Ministerului 

1. Bază tehnică şi de program perfecţionată 

şi dezvoltată 

Permanent  

4.3.Digitizarea documentelor normative ce țin de competența Centrului 1. Numărul actelor normative digitizate Permanent  
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5. Sporirea transparenţei activităţii Ministerului Justiţiei 

5.1. Dezvoltarea și îmbunătățirea paginii web a Ministerului Justiției  

 

1. Numărul de proiecte de acte normative şi 

legislative plasate pe site în raport cu 

numărul proiectelor elaborate 

2. Numărul de proiecte de decizii publicate 

în raport cu numărul  proiectelor elaborate 

3. Numărul de documente de politici, 

proiecte de acte normative publicate 

Permanent   

6. Perfecționarea cadrului legal și instituțional în domeniul prestării serviciilor publice 

6.1.Digitalizarea actelor juridice adoptate pînă în anul 1990  1. Numărul actelor juridice digitalizate Ianuarie – decembrie   

6.2.Plasarea tratatelor internaționale în Registrul de Stat al actelor juridice al 

Republicii Moldova  

1. Numărul tratatelor juridice plasate Ianuarie – decembrie  

 

7. Eficientizarea managementului resurselor umane  

7.1.Estimarea obiectivă a rezultatelor (peformanţelor) individuale ale 

funcţionarilor CIJ 

1. Numărul funcţionarilor publici evaluaţi şi 

promovaţi 

 15 februarie  

7.2.Elaborarea şi aprobarea obiectivelor individuale de activitate pentru anul 

2013 

1.  Obiective de evaluare elaborate şi 

aprobate 

 15 februarie  

7.3. Elaborarea Planului de instruire profesională pentru anul 2013 1. Plan elaborat şi aprobat  29 martie  

  CCeennttrruull  ddee  aarrmmoonniizzaarree  aa  lleeggiissllaațțiieeii  

 

Domeniile de activitate:  

1. Îmbunătăţirea procesului de armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

2. Eficientizarea managementului resurselor umane 

3. Realizarea managementului financiar    

 

1. Îmbunătăţirea procesului de armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

1.1.Realizarea Planului Naţional de Armonizare a Legislaţiei pentru anul 2013 

(PNAL 2013) 

1. Numărul Declaraţiilor de compatibilitate 

emise de Centru 

Permanent  

(la solicitările parvenite 
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din partea instituţiilor 

responsabile de 

elaborarea proiectelor 

cu relevanţă UE) 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Prezentarea în adresa Cancelariei de Stat a rapoartelor privind gradul de 

realizare al PNAL 2013 de către instituţiile responsabile  

1. Raport de activitate întocmit şi remis Trimestrial, pînă la data 

de 5 a lunii ce urmează 

1.3.Actualizarea celor 2 baze de date privind legislația națională armonizată cu 

legislația UE și cea a actelor UE transpuse în legislația națională 

1.Bazele de date actualizate Permanent (odată cu 

emiterea Declarațiilor 

de compatibilitate) 

1.4.Elaborarea Planului Național de Armonizare a Legislației pentru anul 2014 

(PNAL 2014), în baza obligațiilor legislative de armonizare asumate în 

contextul Acordurilor bilaterale cu UE și propunerilor autorităților competente, 

precum și transmiterea acestuia spre avizare către organelle competente 

1.PNAL 2014 elaborat, avizat și remis pre 

aprobare 

Decembrie  

2. Eficientizarea managementului resusrselor umane 

2.1.Asigurarea transparenţei procesului de angajare a colaboratorilor CAL 1. Numărul anunţurilor publicate 

2. Numărul concursurilor organizate 

3. Numărul persoanelor angajate 

Ianuarie – decembrie   

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Estimarea obiectivă a rezultatelor (peformanţelor) individuale ale 

funcţionarilor CAL 

1. Numărul funcţionarilor publici evaluaţi şi 

promovaţi 

15 februarie  

2.3.Elaborarea şi aprobarea obiectivelor individuale de activitate pentru anul 

2013 a colaboratorilor CAL 

1.  Obiective de evaluare elaborate şi 

aprobate 

15 februarie 

2.4.Elaborarea Planului de instruire profesională pentru anul 2013 1. Plan elaborat şi aprobat 29 martie  

3. Realizarea managementului financiar 

3.1. Realizarea procesului de consultare bugetară 1. Rapoarte întocmite şi remise Ministerului 

Finanţelor 

Trimestrial, pînă la data 

de 15 a lunii ce urmează 

 

  CCeennttrruull  nnaațțiioonnaall  ddee  eexxppeerrttiizzee  jjuuddiicciiaarree  

 

Domeniile de activitate:  

1. Ridicarea nivelului profesional al experţilor judiciari 

2. Contribuirea activă la înfăptuirea justiţiei 

3. Sporirea conlucrării Centrului Naţional de Expertize Judiciare cu organele de drept 
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4. Identificarea rentabilităţii menţinerii sau implementării unor genuri de expertize 

5. Asigurarea efectuării expertizelor judiciare conform cerinţelor, normelor şi standardelor europene 

 

1. Ridicarea nivelului profesional al experţilor judiciari 

1.1.Instruirea experţilor judiciari 1. Contracte încheiate 

2. Numărul de experţi instruiţi 

30 decembrie  

2.Contribuirea activă la înfăptuirea justiţiei 

2.1.Asigurarea instanţelor de judecată şi organelor de urmărire penală cu 

expertize 

1. Rapoarte de expertiză efectuate Permanent   

3.Sporirea conlucrării Centrului Naţional de Expertize Judiciare cu organele de drept 

3.1.Elaborarea şi implementarea Îndrumarului la dispunerea expertizelor 

judiciare 

1. Îndrumar elaborat şi plasat pe site-ul 

oficial al CNEJ 

31 octombrie  

4. Identificarea rentabilităţii menţinerii sau implementării unor genuri de expertize  

4.1.Efectuarea unui studiu în vederea identificării rentabilităţii menţinerii unor 

genuri de expertize judiciare în cadrul CNEJ 

1. Studiu efectuat şi recomandări formulate 14 septembrie  

5. Asigurarea efectuării expertizelor judiciare conform cerinţelor, normelor şi standardelor europene 

5.1.Expertizarea sediilor aflate în gestiunea CNEJ 1. Expertizare efectuată 29 martie  

 
5.2.Elaborarea proiectului de reconstrucţii şi reparaţii a sediilor aflate în 

gestiunea CNEJ 

1. Proiect elaborat 30 iulie 

5.3.Iniţierea lucrărilor de reconstrucţie şi reparaţie a sediilor aflate în gestiunea 

CNEJ 

1. Lucrări de reconstrucţie şi reparaţie 

iniţiate 

1 septembrie 

  DDiirreeccțțiiaa  ddee  jjuussttiițțiiee  aa  GGăăggăăuuzziieeii    

  

Domeniile de activitate: 

1. Realizarea activităților atribuite Direcţiei  de Justiție a UTA Găgăuzia în corespundere cu prevederile noului Regulament 

2. Perfecționarea cadrului normativ al UTA Găgăuzia 

3. Monitorizarea modificărilor introduse în legislația UTA Găgăuzia și legislația Republicii Moldova 

4. Acordarea asistenței juridice garantate de stat persoanelor fizice și juridice 

5. Verificarea activității organelor publice prin prisma prevederilor actelor normative locale 
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6. Desfășurarea activității privind înregistrarea organizațiilor necomerciale 

7. Respectarea prevederilor statutare şi legale în activitatea organizaţiilor necomerciale 

8. Monitorizarea și controlul activității instanțelor judecătorești ale UTA Găgăuzia 

9. Îmbunătățirea activității instanțelor judecătorești ale UTA Găgăuzia 

10. Coordonarea activității notariale și avocaturii 

 

1. Realizarea activităților atribuite Direcţiei  de Justiție a UTA Găgăuzia în corespundere cu prevederile noului Regulament 

1.1.Aducerea în concordanță a actelor normative ce reglementează activitatea  

Direcţiei de Justiție a UTA Găgăuzia cu noile prevederi 

1. Proiect de act normativ elaborat și adoptat 1-19 aprilie  

2. Perfecționarea cadrului normativ al UTA Găgăuzia 

2.1.Efectuarea unui studiu/analize privind îmbunătățirea procesului de 

armonizare a legislației UTA Găgăuzia cu legislația națională 

1. Studiu/analiză efectuată și recomndări 

formulate 

15 iulie  

2.2.Asigurarea corespunderii proiectelor de acte normative ale UTA Găgăuzia 

cu legislația în vigoare a Republicii Moldova 

1. Proiecte de modificare a cadrului 

normativ, elaborate și aprobate 

Ianuarie - decembrie 

3. Monitorizarea modificărilor introduse în legislația UTA Găgăuzia și legislația Republicii Moldova 

3.1.Introducerea modificărilor și completărilor în codurile în stare de control 

ale Republicii Moldova și ale UTA Găgăuzia 

1. Proiect de modificare a cadrului normativ, 

elaborat și adoptat 

Permenent 

 

 

3.2.Ținerea Registrelor de evidență a actelor normative și legislative ale 

Republicii Moldova și ale UTA Găgăuzia 

1. Registre de evidență completate Permenent 

 

4. Acordarea asistenței juridice garantate de stat persoanelor fizice și juridice  

4.1.Furnizarea de informații cetățenilor  UTA Găgăuzia privind acordarea 

asistenței juridice garantate de stat  

1. 1.Numărul consultațiilor acordate cetățenilor  

 

Ianuarie - decembrie 

 

 

4.2.Examinarea petițiilor, cererilor organelor publice locale și persoanelor 

fizice și juridice, în limitele competenței 

1. Numărul petițiilor examinate 

2. Numărul răspunsurilor emise în raport cu 

numărul total de petiții înregistrate 

Ianuarie - decembrie 

5. Verificarea activității organelor publice prin prisma prevederilor actelor normative locale 

5.1.Efectaurea expertizei anticorupție a proiectelor de acte normative  1. Examinarea proiectelor de acte normative  

2. Recomandări formulate 

Ianuarie - decembrie  

5.2.Efectuarea expertizei juridice a proiectelor de acte normative  

6. Desfășurarea activității privind înregistrarea organizațiilor necomerciale 



- 83 - 

 

6.1.Înregistrarea organizațiilor necomerciale  1. Numărul organizațiilor necomerciale 

înregistrate 

2. Modificări și completări ale statutelor 

organizațiilor necomerciale efectuate 

Ianuarie - decembrie  

7. Respectarea prevederilor statutare şi legale în activitatea organizaţiilor necomerciale 

7.1.Acordarea asistenței juridice primare organizațiilor necomerciale ce 

activează pe teritoriul UTA Găgăuzia 

1. Asistență juridică primară asigurată 

 

Ianuarie - decembrie  

 

 

 

 

 

 

 

7.2.Perfecționarea mecanismului acordării asistenței juridice primare acordate 

organizațiilor necomerciale 

1. Mecanismul acordării asitenței juridice 

primare perfecționat 

Ianuarie - iunie 

7.3.Identificarea organizațiilor necomerciale ce activează ilegal pe teritoriul 

UTA Găgăuzia      

1. Ilegalități identificate 30 aprilie 

7.4.Intentarea proceselor de judecată organizațiilor necomerciale ce activează 

ilegal 

1.Avertizări remise 

2.Procese de judecată intentate 

15 august; 

30 noiembrie 

8. Monitorizarea și controlul activității instanțelor judecătorești ale UTA Găgăuzia 

8.1.Analiza datelor statistice ale instanțelor judecătorești cu privirea la 

examinarea cauzelor penale, civile și administrative de pe teritoriul UTA 

Găgăuzia 

1. Recomandări privind perfecționarea 

sistemului statistic formulate 

Decembrie  

 

 

 

 

8.2.Elaborarea rapoartelor pe diferite categorii de cauze în baza datelor 

statistice obținute 

1. Rapoarte elaborate 

 

Trimestrial, pînă la data 

de 5 a lunii ce urmează 

9. Îmbunătățirea activității instanțelor judecătorești ale UTA Găgăuzia 

9.1.Asigurarea condițiilor adecvate de activitate instanțelor judecătorești  1. Interpelări privind privind îmbunătățirea 

condițiilor de lucru efectuate 

 

2. Măsuri privind asigurarea instanțelor 

judecătorești cu poliție judecătoarească 

inițiate 

 

3. Numărul ședințelor de lucru organizate 

 

4. Numărul recomandărilor efectuate 

15 aprilie -15 iulie; 

 

 

5 septembrie; 

 

 

 

15 octombrie; 

 

20 noiembrie 

 

9.2.Organizarea ședințelor de lucru cu aparatul instanțelor judecătorești 

(Comrat, Ciadîr-Lunga, Vulcănești) în domeniile prevăzute de Strategia de 

reformă a sectorul justiției 2011-2016: asigurarea independenței și 

accesibilității instanțelor judecătorești; asigurararea transparenței și eficienței 

sistemului judecătoresc; ridicarea nivelului  profesional al persoanelor care 

înfăptuiesc actul de justiție  

9.3. Organizarea campaniilor de informare privind funcționarea instanțelor 1. Campanii de informare organizate 30 iulie 
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judecătorești  

10. Coordonarea activității notariale și avocaturii 

10.1.Monitorizarea activității birourilor de avocați amplasate pe teritoriul UTA 

Găgăuzia 

1. Rapoarte statistice de activitate elaborate 

 

15 ianuarie  

10.2.Monitorizarea activității notariale a UTA Găgăuzia 1. Rapoarte statistice de activitate elaborate 15 decembrie 

  ÎÎ..SS..  ,,,,CCaammeerraa  ÎÎnnrreeggiissttrrăărriiii  ddee  SSttaatt””  

 

Domeniile de activitate: 

1. Asigurarea juridică, elaborarea actelor normative 

2. Asigurarea tehnico-informaţională a activităţii Camerei Înregistrării de Stat 

3. Optimizarea procesului de lucru 

4. Asigurarea logistică a activităţii Camerei Înregistrării de Stat 

 

1. Asigurarea juridică, elaborarea actelor normative 

1.1.Elaborarea acordurilor cu Ministerul Justiţiei, Inspectoratul Fiscal Principal 

de Stat, băncile comerciale şi autorităţile de licenţiere referitoare la modalitatea 

de prezentare a informaţiei electronice a datelor despre gaj, conturile bancare 

curente, inclusiv datele privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare 

şi cele privind datoria faţă de bugetul public naţional, licenţele eliberate, 

suspendate, retrase sau anulate  

1. Acorduri elaborate  28 iunie  

 

 

 

 

 

1.2.Elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului  „Cu privire la abrogarea 

Hotărârii Guvernului nr. 1324 din 30.11.2004 „ Cu privire la aprobarea 

modelului unic al certificatului de înregistrare” 

1. Proiect elaborat şi transmis Ministerului 

Justiţiei spre promovare 

31 ianuarie 

2. Asigurarea tehnico-informaţională a activităţii Camerei Înregistrării de Stat 

2.1.Planificarea lucrărilor de realizare a următoarelor iteraţii ale proiectului 

„Întreprinderi” (SIA RSUD) 

1. Obiecţii  şi recomandări formulate faţă de 

SIA RSUD şi înaintate pentru dezvoltarea 

soft-ului  

30 decembrie  

2.2.Modificarea şi actualizarea după cerinţe noi a setului de programe utilizate 

de subdiviziunile Î.S. „Camera Înregistrării de Stat” 

1. Programe modificate şi actualizate 30 decembrie 
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3. Optimizarea procesului de lucru 

3.1.Efectuarea controalelor activităţii oficiilor teritoriale ale Î.S. „Camera 

Înregistrării de Stat” 

1.Controale ale activităţii oficiilor teritoriale 

şi subdiviziunilor CÎS efectuate 

Conform graficului  

3.2.Elaborarea Planului tematic de instruire profesională a angajaţilor Î.S. 

„Camera Înregistrării de Stat” pe anul 2014 

1. Plan elaborat şi aprobat 30 decembrie 

4. Asigurarea logistică a activităţii Camerei Înregistrării de Stat 

4.1.Asigurarea măsurilor necesare pregătirii oficiilor teritoriale ale Î.S. 

„Camera Înregistrării de Stat” pentru: 

a) sezonul primăvară – vară 

 

1. Oficii pregătite pentru sezonul: primăvară-

vară  

 

29 martie   

 

 

 

 

 

 

 

 

b) sezonul toamnă  –  iarnă 

 

31 octombrie  

4.2.Organizarea procesului de achiziţionare a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor 

pentru asigurarea activităţii Î.S. „Camera Înregistrării de Stat” 

1. Contracte încheiate pentru achiziţionare a 

bunurilor, serviciilor şi lucrărilor pentru 

asigurarea activităţii CÎS  

Conform  planului 

4.3.Monitorizarea administrării sediilor oficiilor teritoriale, cu informarea 

permanentă a şefilor oficiilor teritoriale prin intermediul Intranet-ului 

1. Monitorizare efectuară Lunar, pînă la data de 

25 a lunii 

 

IIVV..  MMoonniittoorriizzaarreeaa  PPllaannuulluuii  aannuuaall  ddee  aaccțțiiuunnii  

 

Actualizarea și modificarea Planului annual de acțiuni 1. Plan actualizat și modificat La necesitate  DAMEP 

 Subdiviziunile structurale și autoritățile adiministrative din subordinea ministerului vor fi responsabile de implementarea în termenii stabiliți a 

acțiunilor prevăzute în prezentul Plan 

 Raportarea privind gradul de implementare al Planului anual de acțiuni al Ministerului Justiției pentru anul 2013 va avea loc semestrial 

 Rapoartele urmează a fi prezentate de către subdiviziunile structurale și autoritățile administrative din subordinea ministerului DAMEP 

 Raportul anual de activitate al Ministerului Justiției pentru anul 2013 va fi întocmit de DAMEP și prezentat conducerii ministerului 

 Subdiviziunile structurale autoritățile administrative din subordinea ministerului vor fi responsabile de elaborarea Planului anual de acțiuni al 

subdiviziunii pentru anul 2014 pînă la data de 31 decembrie a anului  
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  LLiissttaa  ddee  aabbrreevviieerrii::  

  

AAppaarraattuull  cceennttrraall  aall  MMiinniisstteerruulluuii  JJuussttiițțiieeii  șșii  aauuttoorriittăățțiillee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ddiinn  ssuubboorrddiinnee::  

  

11..  DDGGLL  ––  DDiirreeccțțiiaa  ggeenneerraallăă  lleeggiissllaațțiiee  

22..  DDGGAAGG  ––  DDiirreeccțțiiaa  ggeenneerraallăă  aaggeenntt  gguuvveerrnnaammeennttaall  

33..  DDRRIIIIEE  ––  DDiirreeccțțiiaa  rreellaațțiiii  iinntteerrnnaațțiioonnaallee  șșii  iinntteeggrraarree  eeuurrooppeeaannăă  

44..  DDCCJJII  ––  DDiirreeccțțiiaa  ccooooppeerraarree  jjuurriiddiiccăă  iinntteerrnnaațțiioonnaallăă  

55..  DDAA  ––  DDiirreeccțțiiaa  aappoossttiillăă  

66..  DDPPSSJJ  ––  DDiirreeccțțiiaa  pprrooffeessiiii  șșii  sseerrvviicciiii  jjuurriiddiiccee  

77..  DDOONN  ––  DDiirreeccțțiiaa  oorrggaanniizzaațțiiii  nneeccoommeerrcciiaallee  

88..  DDAAMMEEPP  ––  DDiirreeccțțiiaa  aannaalliizzăă,,  mmoonniittoorriizzaarree  șșii  eevvaalluuaarree  aa  ppoolliittiicciilloorr  

99..  DDEEFFAA  ––  DDiirreeccțțiiaa  eeccoonnoommiiccoo--ffiinnaanncciiaarrăă  șșii  aaddmmiinniissttrraattiivvăă  

1100..  SSRRUU  ––  SSeeccțțiiaa  rreessuurrssee  uummaannee  

1111..  DDIIPP  ––  DDeeppaarrttaammeennttuull  iinnssttiittuuțțiiiilloorr  ppeenniitteenncciiaarree  

1122..  OOCCPP  ––  OOffiicciiuull  cceennttrraall  ddee  pprroobbaațțiiuunnee  

1133..  DDAAJJ  ––  DDeeppaarrttaammeennttuull  ddee  aaddmmiinniissttrraarree  jjuuddeeccăăttoorreeaassccăă  

1144..  SSSSCC  ––  SSeerrvviicciiuull  ssttaarree  cciivviillăă  

1155..  CCIIJJ  ––  CCeennttrruull  ddee  iinnffoorrmmaațțiiii  jjuurriiddiiccee  

1166..  CCAALL  ––  CCeennttrruull  ddee  aarrmmoonniizzaarree  aa  lleeggiissllaațțiieeii  

1177..  CCNNEEJJ  ––  CCeennttrruull  nnaațțiioonnaall  ddee  eexxppeerrttiizzee  jjuuddiicciiaarree  

1188..  CCÎÎSS  ––  CCaammeerraa  ÎÎnnrreeggiissttrrăărriiii  ddee  SSttaatt  

  



- 87 - 

 

  

AAllttee  iinnssttiittuuțțiiii::  

  

1199..  CCNNAAJJGGSS  ––  CCoonnssiilliiuull  nnaațțiioonnaall  ppeennttrruu  aassiisstteennțțăă  jjuurriiddiiccăă  ggaarraannttaattăă  ddee  ssttaatt  

2200..  UUNNEEJJ  ––  UUnniiuunneeaa  NNaațțiioonnaallăă  aa  EExxeeccuuttoorriilloorr  JJuuddeeccăăttoorreeșșttii  


