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 Anexă 

Raport 
privind gradul de realizare a acţiunilor din „Planul de acţiuni pe anii 2012 – 2013” 

pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011–2015, 

în perioada anului, 2012 

 

 

Numărul şi acţiunea 

concretă din plan 

Indicatorii de 

progres 

Nivelul 

de 

realizare 

Măsurile întreprinse 
Dificultăţi/

probleme 

10. Publicarea rapoartelor 

autorităţilor publice 

privind măsurile 

întreprinse în vederea 

implementării Strategiei 

naţionale anticorupţie 

100% 

rapoarte 

publicate 

realizat În scopul asigurării transparenţei activităţilor anticorupţie, desfăşurate de către serviciile 

abilitate din cadrul sistemului penitenciar, pe site-ul oficial al  Departamentului Institutiilor 

Penitenciare(DIP), institutie subordonata a Ministerului Justitiei au fost publicate 3 

comunicate de presă de reţinere în flagrant a colaboratorilor sistemului penitenciar implicaţi 

în acţiuni de corupere activă sau pasivă şi 1 caz de tentativă eşuată de corupere a 

colaboratorului Penitenciarului nr. 6 – Soroca.  

Concomitent, în acest context este necesar de menţionat faptul că, pe 13 iulie curent a avut 

loc un eveniment mediatic – briefing-ul de presă, cu genericul „Activitatea Direcţiei 

Securitate Internă a DIP în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei în cadrul sistemului 

penitenciar”, DRPMMS asigurînd toate măsurile necesare (colaborarea cu instituţiile media, 

pregătirea materialelor necesare, etc.) pentru buna desfăşurare a evenimentului. Ca urmare, 

rezultatele activităţii de combatere/prevenire a acestui fenomen au fost mediatizate pe larg de 

mijloacele de informare în masă, inclusiv şi prin plasarea informaţiei corespunzătoare pe site-

ul oficial al DIP. 

 

 

11. 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 

100% 

rapoarte 

publicate 

În curs 

de 

realizare 

Raport publicat pentru semestrul I 2012, pe situ-l oficial al Ministerului Justitiei  la 

compartimentul „Sistemul Judiciar, rubrica Studii si Analize. 

Raportul 

anual va fi 

publicat la 

începutul 

anului 

2013 
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aplicate 

15. Crearea unui grup de 

lucru pentru examinarea 

deficienţelor cadrului 

legislativ naţional privind 

finanţarea partidelor 

politice şi a campaniilor 

electorale şi pentru 

formularea propunerilor de 

rigoare 

Grup de lucru 

creat, 

întruniri 

desfăşurate, 

concluzii 

formulate 

 

realizat La 28 noiembrie 2011, prin dispoziţia preşedintelui Comisiei Electorale Centrale, a fost 

creat grupul de lucru responsabil de elaborarea propunerilor de modificare a legislaţiei în 

domeniul finanţării partidelor politice şi campaniilor electorale. Luînd în considerare 

importanţa domeniului abordat, precum şi subiecţii vizaţi, în componenţa grupului respectiv 

au fost incluşi reprezentanţi ai Comisiei Electorale Centrale şi persoanele delegate din partea 

altor instituţii publice, inclusiv Ministerul Justiţiei, precum şi reprezentanţi ai partidelor 

politice parlamentare, societăţii civile şi partenerilor de dezvoltare.  

Totodată, prin Hotărîrea Parlamentului nr. 12 din 17 februarie 2012 „Privind aprobarea 

Planului de acţiuni pe anii 2012-2013 pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 

pe anii 2011-2015”, Comisia Electorală Centrală, împreună cu alte instituţii publice, precum 

Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală, Ministerul Finanţelor, Curtea de Conturi, Centrul 

Naţional Anticorupţie, au fost desemnate responsabile de elaborarea unui proiect de lege 

privind modificarea şi completarea cadrului legislativ în vederea punerii în aplicare a 

recomandărilor GRECO la capitolul „Transparenţa în finanţarea partidelor politice”. 

Termenul de realizare a acestei acţiuni a fost stabilit pentru luna iunie 2012, perioadă în care 

responsabilii urmează să transmită Guvernului proiectul de lege spre aprobare. 

În perioada sa de activitate, grupul de lucru constituit pentru elaborarea propunerilor de 

modificare a legislaţiei în domeniul finanţării partidelor politice şi campaniilor electorale s-a 

întrunit în 6 şedinţe într-o componenţă deplină şi în 45 de şedinţe lucrative, la care au a fost 

abordate teme separate ce vizează domeniul finanţării partidelor politice şi a campaniilor 

electorale.  

În rezultatul activităţii desfăşurate de grupul de lucru, a fost elaborat proiectul de lege pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative, şi anume: Codul electoral, Legii privind 

partidele politice, Codul contravenţional, Codul penal şi Codul de procedură penală, Codul 

fiscal şi Legea Curţii de Conturi. Din cauza lipsei dreptului de iniţiativă legislativă, a 

Comisiei Electorale Centrale, Ministerul Justiţiei va  promova   proiectul de lege respectiv.  

La data de 14 septembrie 2012 proiectul de lege a fost expediat autorităţilor interesate pentru 

avizare. 

 

 

16.Elaborarea unui proiect 

de lege privind 

modificarea şi completarea 

Codului penal al 

Republicii Moldova nr. 

985-XV din 18 aprilie 

Proiect de 

lege elaborat 

şi înaintat 

Guvernului 

spre 

aprobare. 

realizat Au fost efectuate modificări la Codul penal la art. 324 alineatul (1), articolul 325, articolul 

326 de asemenea, titlul capitolului XVI din Partea specială a fost expus în redacţie nouă 

„INFRACŢIUNI DE CORUPŢIE ÎN SECTORUL PRIVAT”, iar la capitolul respectiv au 

fost efectuate modificări la art. 333 alineatul (1), articolul 334 şi art. articolul 335 alineatul 

(1). Responsabil de elaborarea proiectului de lege a fost desemnat Centrul Naţional 

Anticorupţie. 
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2002 în vederea punerii în 

aplicare a recomandărilor 

GRECO la capitolul 

„Incriminări”, adresate 

Republicii Moldova în 

urma rundei a III-a de 

evaluare 

Ponderea 

recomandăril

or GRECO 

implementate 

Prin scrisoarea nr. 03/8570 din  20.10.11 Ministerul Justiţiei a avizat proiectul de lege 

respectiv. 

Adoptat prin Legea nr. 78 din 12.04. 2012. Monitorul Oficial Nr. 99-102      

17.Elaborarea unui proiect 

de lege privind 

modificarea şi completarea 

cadrului legislativ în 

vederea punerii în aplicare 

a recomandărilor GRECO 

la capitolul „Transparenţa 

în finanţarea partidelor 

politice”, adresate 

Republicii Moldova în 

urma rundei a III-a de 

evaluare+ 

Proiect de 

lege elaborat 

şi înaintat 

Guvernului 

spre 

aprobare. 

Ponderea 

recomandăril

or GRECO 

implementate 

În curs 

de 

realizare 

Scopul general al proiectului este stabilirea surselor şi condiţiilor de finanţare a 

partidelor politice şi campaniilor electorale, modalitatea de raportare asupra finanţării 

partidelor politice şi campaniilor electorale, mecanismul de supraveghere şi control asupra 

finanţării partidelor politice şi campaniilor electorale, măsurile de sancţionare proporţionale 

si corespunzătoare încălcărilor legislaţiei admise în domeniul finanţării partidelor politice şi 

campaniilor electorale. 

Principalele recomandări din Raportul de Evaluare a Rundei a Treia cu privire la 

Transparenţa Finanţării Partidelor realizat de către (GRECO), precum şi cele formulate în 

alte rapoarte cu privire la finanţarea partidelor din Moldova, se referă la: reducerea 

plafoanelor pentru donatorii privaţi; reglementări clare privind cotizaţiile; oferirea finanţării 

echitabile de la stat; determinarea clară şi strictă a regulilor de evidenţă şi raportare 

financiară; elaborarea de instrucţiuni/ghiduri metodice  şi efectuarea instruirii în scopul 

respectării standardelor şi aplicării uniforme a legislaţiei; elaborarea sistemului de 

sancţionare proporţional şi adecvat încălcărilor admise; monitorizarea procesului de 

implementare şi executare a legislaţiei în domeniul finanţării partidelor politice şi a 

campaniilor electorale; stabilirea competenţelor funcţionale de supraveghere şi control în 

domeniul  finanţării partidelor şi campaniilor electorale.  

Pornind de la recomandarea ce vizează determinarea clară şi strictă a regulilor de 

evidenţă şi raportare financiară, se precizează că patru dintre recomandările GRECO se 

referă direct la regulile cu privire la raportare, şi anume: „de a impune obligaţia ca rapoartele 

financiare anuale ale partidelor politice destinate publicării şi prezentării autorităţilor de 

supraveghere să includă informaţie mai exactă, garantând o privire de ansamblu completă 

asupra bunurilor partidului şi veniturilor şi cheltuielilor sale”; „de a obliga ca toate donaţiile 

primite de către partidele politice în afara campaniilor electorale care depăşesc o sumă 

anumită, precum şi identitatea donatorilor, să fie dezvăluită autorităţilor de supraveghere şi să 

fie făcute publice”; „de a lua măsurile potrivite pentru a asigura că toate donaţiile şi serviciile 

oferite partidelor sau candidaţilor în bunuri sau condiţii avantajoase sunt identificate în 

modul cuvenit şi înregistrate completamente, la valoarea lor de piaţă, atât în rapoartele anuale 

ale partidelor, cât şi în rapoartele privind finanţarea campaniilor” şi „de a explora 

 



4 

 

posibilităţile de consolidare a rapoartelor anuale ale partidelor politice şi a rapoartelor privind 

finanţarea campaniilor, pentru ca să fie incluse toate entităţile asociate direct sau indirect cu 

acestea sau care sunt sub controlul lor în alt mod”. Recomandările în acest sens se regăsesc în 

proiectul de lege elaborat. 

Proiectul de lege a fost elaborat şi a fost expediat autorităţilor pentru consultare şi avizare. 

 

 

 

31. 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 

100% de 

autorităţi 

publice 

centrale au 

planuri 

elaborate 

(aprobate), 

plasate pe 

pagina web  

şi puse în 

aplicare 

realizat 1. Prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 82 din 28 februarie 2012 a fost aprobat Planul de 

integritate a Ministerului Justiţiei pe anii 2012 – 2013. 

2. Planul de integritate a fost plasat pe pagina web a Ministerului la rubrica  „Planuri”. 

3. Conform pct. 6 din Planul de integritate subdiviziunile structurale ale ministerului sunt 

desemnate responsabile de revizuire a fișelor de post. Întru executarea punctului menţionat 

au fost revizuite fișele de post pentru funcţionarii publici. Totodată, menţionăm că în 

procesul de revizuire a fișelor de post s-a ţinut cont și de prevederile Legii nr. 155 din 21 

iulie 2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţfiilor publice. 

4. Întru executarea prevederilor  pct. 1 din Planul de integritate angajaţii ministerului au 

fost informaţi în domeniul tratării conflictelor de interese şi conduitei etice în serviciul 

public. 

Odată cu avizarea noului stat de personal al Ministerului Justiţiei au fost revizuite fisele de 

post pentru funcţionarii publici ai Ministerului. 

Pe site-ul oficial al Departamentului Institutiilor Penitenciare, institutie subordonata a 

Ministerului Justitiei , la compartimentul „Acţiuni strategice”, este publicata Strategia 

naţională de prevenire şi combatere a corupţiei, conţinutul căreia cuprinde inclusiv şi măsuri 

planificate în scopul realizării măsurilor incluse în strategia naţională anticorupţie. 

 

 

 

34. Desemnarea în cadrul 

autorităţilor publice 

centrale şi locale a 

persoanelor responsabile 

de colectarea declaraţiilor 

cu privire la venituri şi 

proprietate  

şi a declaraţiilor de 

interese personale 

Numărul 

persoanelor 

responsabile 

de colectarea 

declaraţiilor 

cu privire la 

venituri şi 

proprietate şi 

a declaraţiilor 

realizat Prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 106 din 5 martie 2012 dna Pavalachi Ludmila a fost 

desemnată responsabilă de colectarea declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate şi a 

declaraţiilor de interese personale depuse de angajaţii aparatului central al Ministerului 

Justiţiei. 

Prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 62-p din 6 aprilie 2012 dna Ghereg Lucia a fost 

desemnată responsabilă de colectarea declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate şi a 

declaraţiilor de interese personale depuse de angajaţii Centrului de armonizare a legislaţiei şi 

Departamentului de administrare judecătorească. 

Serviciul Stare Civilă a pus în aplicare mecanismul intern de implementare a Legii nr. 16-
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de interese 

personale 

desemnate 

XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese şi a Legii nr. 1264-XV din 19 

iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii demnitarilor de stat, 

judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere  

Presoana responsabilă, desemnată pentru colectarea declaraţiilor cu privire la venituri şi 

proprietate  

şi a declaraţiilor de interese personale în cadrul SSC, este Irina NICOLAEV, specialist 

principal al Direcţiei resurse umane (atribuţia respectivă este inclusă în fişa postului). 

Prin ordinul Departamentului Instituţiilor Penitenciare  nr. 19 din 26.01.2012 a fost 

instituită comisia departamentală de control a declaraţiilor cu privire la venituri şi 

proprietate. 

38. Asigurarea respectării 

transparenţei în procesul 

decizional în cadrul 

autorităţilor publice centrale  

şi locale  

 

Ponderea 

deciziilor 

consultate cu 

publicul din 

numărul total 

de decizii 

adoptate. 

Dezbateri/şed

inţe publice 

organizate, 

recomandări 

recepţionate/ 

implementate 

Realizat. 

 

 

. Ca urmare a modificării paginii web a Ministerului Justiţiei, rubrica „Transparenţa 

decizională”  a fost adusă în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare. 

2. Prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 269 din 08 iunie 2012 a fost aprobat Regulamentul 

privind procedurile de informare, consultare ţi adoptare a deciziilor în cadrul Ministerului 

Justiţiei. 

3. În conformitate cu pct.13 al Regulamentului menţionat, responsabilii de desfăşurarea 

procedurilor de consultare publică raportează cu regularitate despre activităţile desfăşurate. 

Nr. total de decizii adoptate în anul 2012 – 50 

Nr. deciziilor consultate cu publicul – 90 

Ponderea deciziilor  consultate din numărul total de decizii adoptate - 180 % 

Dezbateri/şedinţe publice organizate – 79 

Recomandări recepţionate – 777 

Recomandări implementate - 416 

 

39. Implementarea 

acţiunilor de prevenire a 

corupţiei în procesul de 

recrutare, selectare, 

angajare şi promovare a 

personalului în funcţiile 

publice 

Numărul de 

anunţuri 

publicate 

privind 

funcţiile 

vacante şi 

concursurile 

de angajare. 

Numărul de 

concursuri de 

angajare 

desfăşurate 

În curs 

de 

realizare 

Pe parcursul anului 2012  au fost scoase la concurs 14 funcţii publice vacante. Informaţiile 

privind anunţarea concursului au fost publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova 

nr. 30-33 din 10 februarie 2012 şi nr. 76-80 din 20 aprilie 2012. Pe pagina web a Ministerului 

au fost plasate 15 informaţii cu privire la desfăşurarea concursului. Pe parcursul perioadei 

menţionate au fost angajate prin concurs 13 persoane. 

Suplimentar informăm că, la 14.09.12, în Monitorul Oficial şi pe site-ul  Departamentului 

Institutiilor Penitenciare, institutie subordonata a Ministerului Justitiei  

(www.penitenciar.gov.md), au fost publicate anunţuri cu privire la ocuparea funcţiilor publice 

vacante din cadrul Oficiului central de probaţiune al DIP, urmare cărora, au fost angajate 7 

persoane în bază de concurs.  

Recent a aprobat schema de încadrare a personalului aparatului central al DIP care va intra în 

vigoare peste 2 luni iar ulterior va fi anunţat concurs de suplinire a funcţiilor publice vacante. 

 

http://www.penitenciar.gov.md/
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Pe parcursul anului 2012 au fost publicate 2 anunţuri privind funcţiile publice vacante (în ziar 

republican şi pagina web a Serviciului Stare Civilă), organizate şi desfăşurate 2 concursuri de 

angajare în funcţiile publice în cadrul SSC.  

47. Instituirea unui sistem 

eficient de management al 

riscurilor în autorităţile 

publice centrale 

 

100% de 

autorităţi 

publice 

centrale 

dispun de 

Registrul 

riscurilor 

 În scopul instituirii unui sistem eficient de management al riscurilor în cadrul sistemului 

penitenciar, la 28.08.2012 prin ordinul DIP nr. 201 a fost constituit grupul de evaluare a 

riscurilor de corupţie în sistemul penitenciar, în calitate de membri ai acestuia fiind 

desemnafi conducătorii mai multor direcţii din cadrul DIP.  

În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 906 din 28.07.2008, pentru verificarea 

corectitudinii evaluării rezistenţei faţă de riscurile de corupţie, în perioada 05-12 septembrie 

curent, a fost desfăşurată chestionarea întregului personal al sistemului penitenciar (direcţiile 

şi serviciile aparatului central şi subdiviziunile subordonate DIP). 

De asemenea, în vederea implementării eficiente a Metodologiei de evaluare a riscurilor 

de corupţie în instituţiile publice, atît conducătorilor instituţiilor penitenciare, cît şi 

persoanelor responsabile din cadrul acestora le-a fost oferit sprijinul metodic necesar pentru 

aplicarea prevederilor metodologiei enunţate.  

Ulterior, de către subdiviziunile sistemului penitenciar s-au expediat rapoartele privind 

evaluarea precondiţiilor riscurilor de corupţie. 

Astfel, încadrîndu-se în termenul de executare stabilit (decembrie 2012), procesul de 

evaluare iniţiat a finalizat cu elaborarea Planului de integritate, obiectivul primar al căruia 

este instituirea unui sistem de management al riscurilor în sistemul penitenciar. 

 

51,Instituirea unui 

mecanism eficient de 

colaborare operativă a 

autorităţilor publice cu 

Centrul pentru Combaterea 

Crimelor Economice şi 

Corupţiei în vederea 

prevenirii, descoperirii şi 

sancţionării faptelor de 

corupţie săvîrşite de 

colaboratorii acestor 

autorităţi 

Plan comun 

de acţiuni 

elaborat şi 

pus în 

aplicare 

 La solicitarea Departamentului Institutiilor Penitenciare, institutie subordonata a Ministerului 

Justitiei , prin scrisoare nr.15/4852 din 26.09.2012, propunem prelungirea termenului de 

executare a măsurii în cauză 

 Departamentul Instituţiilor Penitenciare a efectuat un studiu privind riscurile de 

corupţie predominante în sistemul penitenciar în urma căruia a fost elaborat şi aprobat 

Planul de integritate, una dintre măsurile acestuia fiind şi Semnarea unui acord cu Centrul 

naţional anticorupţie în vederea colaborării în procesul documentării cazurilor de corupţie 

şi comportament corupţional, comise de către angajaţii sistemului penitenciar. 

În vederea realizării măsurii în cauză au fost desemnate persoanele responsabile atît 

din partea Departamentului Instituţiilor Penitenciare, cît şi al Centrului Naţional 

Anticorupţie – dl Alexei Braducean şi respectiv dl Viorel Filip. Au fost trasate obiectivele 

majore care au tangenţe în activitatea ambelor autorităţi. 

Astfel, definitivarea şi aprobarea Planului reprezintă o acţiune care urmează a se realiza 

pe parcursul trimestrului I 2013 

 

59. Includerea unui modul Numărul de În curs Prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 61-p din 6 aprilie 2012 a fost aprobat Planul de  
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cu subiecte de prevenire şi 

combatere a corupţiei în 

programele de instruire 

iniţială a angajaţilor 

debutanţi 

instruiri 

desfăşurate. 

Numărul de 

audienţi. 

Modul 

prevăzut în 

programele 

de 

profesionaliz

are 

de 

realizare 

instruire a colaboratorilor Ministerului Justiţiei pentru anul 2012. În planul de instruire a fost 

inclus modulul privind instruirea personalului în domeniul de prevenire şi combatere a 

corupţiei. Funcţionarii publici debutanţi din cadrul Ministerului au fost delegaţi la cursuri de 

dezvoltare profesională organizate de către Academia de administrare publică de pe lîngă 

Preşedintele RM, conform planului de realizare a comenzii de stat privind dezvoltarea 

profesională a personalului din administraţia publică. Astfel, în cadrul Academiei au fost 

instruiţi 7 funcţionari publici debutanţi. 

Deasemenea ccomunicam ca si pentru personalul nou angajat în cadrul sistemului 

penitenciar, sunt organizate cursuri de pregătire iniţială, în cadrul cărora sunt desfăşurate 

şedinţe de studiere a legislaţiei de prevenire şi combatere a actelor de corupţie. Conform 

programelor noi de instruire a personalului sistemului penitenciar la Centrul instructiv al 

DIP, aprobate la 08.06.2012,cu tematica anticorupţională au participat 48 colaboratori. 

Deasemenea în Serviciul Stare Civilă funcţionarii debutanţi sunt instruiţi conform planului de 

instruire aprobat, iar acesta conţine şi subiecte cu privire la prevenirea şi combaterea 

corupţiei (Legea cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei  nr.90 – XVI din 

25.04.2008). Totodată, informăm faptul, că în momentul anagajării funcţionarul semnează 

„Obligaţia cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei”. 

Pe parcursul anului 2012 au fost organizate 2 instruiri în cadrul cărora au fost instruiţi 24 

funcţionari debutanţi. 

 

61. Asigurarea 

funcţionării liniilor 

fierbinţi anticorupţie 

guvernamentale şi 

neguvernamentale 

Numărul de 

persoane care 

apelează la 

liniile 

fierbinţi, 

ponderea 

celor care 

relatează 

despre 

corupţie 

Realizat. 

 

Persoana responsabilă de recepţionarea apelurilor prin intermediul liniei fierbinţi în aparatul 

central al Ministerului Justiţiei este dl Semionov Anatolie, asistent în Cabinetul ministrului. 

Persoana responsabilă ţine registrul de evidenţă a persoanelor care au telefonat la Ministerul 

Justiţiei prin intermediul liniei fierbinţi. Pe parcurcul anului 2012 la linia fierbinte au apelat 

10 persoane, dar  problemele  enunţate nu s-au referit la denunţarea actelor de corupţie. 

 

Este de menţionat faptul că, în Unitatea de gardă a Departamentului Institutiilor 

Penitenciare(DIP), institutie subordonata a Ministerului Justitiei este instalat telefonul de 

încredere 63-69-68, prin care cetăţenii pot adresa careva petiţii, cereri, reclamaţii, propuneri, 

inclusiv şi semnala careva cazuri de corupţie în rîndul colaboratorilor sistemului penitenciar. 

Pentru înregistrarea informaţiilor ce sunt comunicate prin telefonul de încredere, la ofiţerul 

de serviciu este registrul de evidenţă special – de evidenţă a apelurilor la telefonul de 

încredere nr. de înregistrare 13571. Este de menţionat faptul că, conform înscrierilor 

registrului nominalizat, în perioada de raportare a fost înregistrat 1 apel telefonic în sensul 

prezentului obiectiv (din nr. total de înregistrări – 13 apeluri telefonice în perioada 

semestrului II, 2012).  
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Totodată, în vederea asigurării transparenţei corespunzătoare, întru executarea dispoziţiei 

DIP nr. 191 din 30.09.2011, la intrarea în blocul administrativ al subdiviziunilor DIP este 

afişat nr. telefonului de încredere. 

 

 

63. Promovarea dreptului 

de acces la informaţie prin 

stabilirea şi consolidarea 

parteneriatelor cu mass-

media şi cu societatea civilă 

 

Concepţii de 

comunicare 

publică 

elaborate şi 

puse în 

aplicare. 

Rapoarte de 

monitorizare 

elaborate de 

Cancelaria de 

Stat şi de 

ONG-uri 

realizat 1. Ministerul Justiţiei a contractat un consultant în comunicare în cadrul proiectului 

Transitional Capacity Support, UNDP.  

Consultantul a asigurat colaborarea cu presa şi sensibilizarea opiniei publice asupra 

procesului de reformă a sectorului justiţiei.  

2. Pe parcursul anului 2012 au fost organizată o întrevedere neformală cu jurnalişti şi 

bloggeri, cu care s-a discutat despre conţinutul şi provocările Strategiei de Reformare a 

Sectorului Justiţiei. 

3. La 17.12.2012 Grupul de coordonare a implementării SRSJ a aprobat Planul de 

comunicare privind promovarea rezultatelor Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei. 

4. O experienţă ambiţioasă a fost suportul oferit MJ în promovarea legislaţiei anti-

discriminare și pachetului de legi cu privire la legislaţia judiciară. Pentru obţinerea acestor 

rezultate, activităţile de comunicare și de sensibilizare a publicului au avut un rol 

determinant.   

Asigurarea unui nivel înalt de transparenţă în domeniul menţinerii şi dezvoltării relaţiei 

de comunicare şi dialog cu organismele media şi societatea civilă ocupă un loc primordial 

pentru sistemul penitenciar odată cu promovarea, dar şi îmbunătăţirea imaginii acestuia, a 

atitudinii cooperante a reprezentanţilor media şi a societăţii civile în general.  

Respectiv, au fost examinate mai multe cereri ale organismelor media privind 

accesul în penitenciare, precum şi solicitări de informaţii ce vizează activitatea sistemului 

penitenciar. Realizările în cauză prezintă un interes sporit în domeniu şi poate fi 

considerat drept un indicator al transparenţei DIP vizavi de publicul larg.  

 

 

 

 
  


