
Anexă 

 

Gradul de realizare a acţiunilor din „Planul de acţiuni pe anii 2012 – 2013” 

pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011–2015, 

 în perioada semestrului I, 2013 

 

Numărul şi acţiunea 

concretă din plan 

Indicatorii de 

progres 

Nivelul de 

realizare 

Măsurile întreprinse Dificultă

ţi/ 

problem

e 

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 ale sistemului 

penitenciar, pe site-ul oficial al DIP au fost publicate rezultatele activităţii DIP, pe parcursul primului semestru al anului 

2013 au fost documentate 11 cazuri de relaţii neregulamentare dintre colaboratorii sistemului penitenciar şi deţinuţi, 5 

dintre acestea soldîndu-se cu reţinerea în flagrant a colaboratorilor implicaţi, printre care: 

- cauza penală pe numele unui fost angajat al Penitenciarului nr.5-Cahul remisă în instanţa de judecată; 

- operaţiunea specială organizată de comun cu Procuratura Generală şi SIS, desfăşurată la Penitenciarul nr.6-Soroca. 

- 3 reţineri în flagrant a doi colaboratori ai Penitenciarelor nr. 15-Cricova, 9-Pruncul şi a unei avocate la Penitenciarul 

nr.18-Brăneşti. 

Totodată, în perioada de raportare, au fost publicate comunicate privind rezultatele activităţii Direcţiei securitate internă 

din cadrul Departamentului Instituţiilor Penitenciare pe parcursul anului 2012, rezultate şedinţei de lucru a Direcţiei 

securitate internă pe parcursul trimestrului I 2013 

   

- 

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 aplicate 

100% rapoarte 

publicate 

Partial 

realizat 

Raport despre activitatea primei instanţe privind judecarea cauzelor penale pentru 3 luni 2013, a fost publicat pe pagina 

wab a Ministerului Justitiei la rubrica Sistemul Judiciar, studii si analize. 

Raportul pentru trimestrul doi, va fi prezentat după generalizarea tuturor rapoartelor colectate de la instanţele 

judecătoreşti în termenul stabilit. 

 

 

 

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 

recomandărilo

r GRECO 

implementate 

 Partial 

realizat 

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative privind finanţarea partidelor politice şi a 

campaniilor electorale, a fost remis Guvernului spre examinare la data de 12 februarie 2013. 

  Însă, în conformitate cu indicaţia Guvernului nr. 1311-185 din 11 martie 2013, Ministerului Justiţiei i-a fost 

solicitată reexaminarea proiectului de lege menţionat supra în contextul obiecţiilor invocate de Ministerul Finanţelor la 

etapa contrasemnării. Astfel, la data de 19 martie 2013 prin scrisoarea nr. 03/2269, Ministerul Justiţiei a informat 

Guvernul despre faptul că, în scopul depăşirii divergenţelor apărute pe marginea proiectului de Lege pentru modificarea 

şi completarea unor acte legislative, la data de 15 martie curent, Ministerul Justiţiei a organizat o şedinţă de lucru cu 

participarea reprezentanţilor Ministerului Finanţelor şi Comisiei Electorale Centrale. În cadrul şedinţei respective au fost 

abordate obiecţiile formulate de Ministerul Finanţelor la proiectul de Lege menţionat supra. 

Drept urmare a celor discutate în cadrul şedinţei sus-menţionate, Art. I din proiectul de lege (care vizează 

operarea modificărilor în Codul fiscal) a fost exclus. Totodată, în urma discuţiilor purtate asupra subiectului finanţării 

partidelor politice din bugetul de stat, atît, reprezentantul Ministerului Finanţelor, cît şi reprezentanţii Comisiei 

Electorale Centrale au convenit că, Ministerul Finanţelor ar putea examina posibilitatea elaborării unei versiuni de 
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compromis a Art. VIII alin. (1) din proiectul de lege, care ar presupune implementarea parţială a prevederilor ce ţin de 

finanţarea partidelor politice de la bugetul de stat, cu începere de la 1 ianuarie 2015.  

În vederea asigurării promovării ulterioare a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative, care vizează finanţarea partidelor politice, la data de 02 aprilie curent, Ministerul Justiţiei a adresat un demers 

Ministerului Finanţelor prin care a solicitat expunerea poziţiei instituţiei asupra posibilităţii implementării graduale a 

prevederilor ce ţin de finanţarea partidelor politice din bugetul de stat, începînd cu 1 ianuarie 2015 şi, respectiv, 

prezentarea redacţiei Art. VIII alin. (1) din proiect pe care Ministerul Finanţelor ar fi dispus să o accepte. 

Ministerul Finanţelor prin scrisoarea nr. 10-12-88 din 16 aprilie 2013 a menţionat că nu acceptă nici o versiune 

de compromis şi îşi menţine poziţia exprimată anterior prin avizul nr. 10-03-47/178 din 27 februarie 2013 (copia 

răspunsului Ministerului Finanţelor se anexează). 

Totuşi, Ministerul Justiţiei, precum şi Comisia Electorală Centrală consideră necesară promovarea proiectului 

de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (privind finanţarea partidelor politice) şi menţinerea 

redacţiei Art. VIII alin. (1), care prevede începerea finanţării partidelor politice, în cazul alegerilor parlamentare de la 1 

ianuarie a anului următor primelor alegeri parlamentare din următoarele considerente. 

Termenul de 1 iulie 2017 pentru acordarea finanţării de la bugetul de stat în cazul alegerilor parlamentare (în 

vigoare conform Legii nr. 48 din 26 martie 2011) va crea dificultăţi în procesul de implementare a acestor prevederi, 

întrucît nu este clar stabilit în ce condiţii vor fi alocate sursele bugetare în situaţia în care acestea urmează a fi alocate 

pentru rezultatele obţinute în urma desfăşurării alegerilor parlamentare din anul 2014. Prin urmare, conform normei 

existente, după expirarea a 2 ani şi jumătate de la alegerile parlamentare, rezultatele cărora vor servi drept bază pentru 

alocarea surselor financiare de la bugetul de stat, partidele politice urmează să beneficieze de aceste alocaţii. Este incert, 

însă, faptul dacă ele vor fi alocate doar pentru o perioadă mai mică de 2 ani (1 iulie 2017 – noiembrie-decembrie 2018) 

sau urmează a fi distribuite cu recalcularea perioadei acordate (din ianuarie 2015). Astfel, în condiţiile în care se propune  

alocarea finanţării de la bugetul de stat pentru rezultatele obţinute la următoarele alegeri locale generale şi anume, 

imediat după desfăşurarea acestora, adică de la 1 iulie 2015, echitabil ar fi acordarea în aceleaşi condiţii a finanţării 

publice şi în cazul desfăşurării eventualelor alegeri parlamentare. Mai mult ca atît, finanţarea din bugetul de stat a 

partidelor politice nu poate fi amînată la nesfîrşit, avînd la bază argumentul lipsei resurselor financiare bugetare. 

 Argumentele privind necesitatea menţinerii redacţiei Art. VIII alin. (1) din proiectul de lege şi promovării 

acestuia în redacţia propusă de Ministerul Justiţiei au fost comunicate Guvernului prin scrisoarea nr. 03/3542 din 19 

aprilie 2013. 

   Ulterior, prin indicaţia Guvernului nr. 1311-359 din 15 mai 2013, a fost solicitată examinarea suplimentară a 

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (privind finanţarea partidelor politice), avînd 

în vedere obiecţiile invocate în mod repetat de către Ministerul Finanţelor la etapa contrasemnării.  

   În scopul depăşirii divergenţelor apărute la etapa contrasemnării proiectului de lege menţionat supra, a fost 

organizată la data de 21 mai curent o şedinţă cu reprezentanţii conducerii Ministerului Finanţelor şi, respectiv, Comisiei 

Electorale Centrale. Astfel, la şedinţa menţionată au participat ministrul finanţelor - dl. Veaceslav Negruţă şi 

preşedintele Comisiei Electorale Centrale - dl. Iurie Ciocan.  
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  Urmare a discuţiilor purtate, s-a convenit asupra revizuirii conţinutului alin. (1) art. VII al proiectului de Lege 

pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (privind finanţarea partidelor politice), astfel încît să se prevadă 

că normele ce ţin de finanţarea partidelor politice de la bugetul de stat urmează să intre în vigoare cu începere de la 1 

iulie 2017 în privinţa alegerilor parlamentare. 

 Despre rezultatele şedinţei din 15 mai 2013 şi deciziile luate în cadrul acesteia a fost informat Guvernul la data 

de 21 mai curent, urmînd ca Guvernul să examineze şi să  aprobe proiectul într-o şedinţă ulterioară. 

Proiectul  de lege privind modificarea cadrului legislativ a fost aprobat prin HG.456, 01.07.2013. La data de 01.07.2013 

prin scrisoarea 1310-482 Proiectul a fost remis Parlamentului spre examinare. La data de 09.07.2013 proiectul a fost 

examinat in 3 comisii parlamentare. 

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.  Planul de integritate al Ministerului Justitiei este plasat pe web sait-ul ministerului la rubrica activitatea ministerului 

subrubrica Planuri pentru anul 2012 

 

 În vederea implementării Planului de integritate al sistemului penitenciar, pe parcursul semestrului I al anului 2013, 

Direcţia securitate internă a DIP în comun cu unele subdiviziuni subordonate a desfăşurat următoarele măsuri: 

-La 15 februarie 2013, prin ordinul Ministerului Justiţiei nr. 61 a fost aprobată Instrucţiunea privind modul de 

desfăşurare a cercetărilor de serviciu asupra cazurilor de încălcare a legislaţiei şi disciplinei de către personalul 

sistemului penitenciar al Ministerului Justiţiei. 

-În scopul stabilirii unor principii viabile de colaborare şi crearea unui mecanism operativ în vederea realizării 

procedeelor de documentare a cazurilor de corupţie şi comportament corupţional în sistemul penitenciar, la 26 februarie 

2013 prin scrisoarea nr. 15/909 DIP s-a adresat Centrului Naţional Anticorupţie cu propunerea de a încheia un acord de 

colaborare. În rezultat, în urma mai multor modificări introduse la propunerea ambelor părţi, la 12 iunie 2013 odată cu 

semnarea acestuia, acordul a intrat în vigoare pentru o durată de 5 ani. 

-La 6 martie 2013 prin ordinul Departamentului Instituţiilor Penitenciare nr. 64 a fost aprobat Ghidul anticorupţie al 

colaboratorului sistemului penitenciar care stipulează responsabilităţile colaboratorilor sistemului penitenciar, precum şi 

enumeră măsurile ce pot fi întreprinse de către aceştia pentru prevenirea fenomenului corupţiei. De asemenea, Ghidul 

face referire şi la consecinţele comiterii actelor de corupţie, etc. 

  Potrivit ordinului respectiv, DIP îşi propune pentru perioada imediat următoare identificarea resurselor financiare în 

vederea editării Ghidului, astfel încît întreg efectivul sistemului penitenciar să dispună de cîte un exemplar al acestuia. 

- Pentru neadmiterea încadrării în sistemul penitenciar a persoanelor cu trecut compromiţător, predispuse comiterii 

actelor de corupţie, cu un nivel scăzut de profesionalism, Direcţia securitate internă a DIP verifică permanent candidaţii 

ce se încadrează în funcţii ale corpului de comandă mediu şi superior. În acest sens, în perioada de referinţă Direcţia 

securitate internă a DIP a fost implicată în procedura de selectare a candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în 

sistemul penitenciar, în rezultat fiind angajate 18 persoane. 

În scopul executării prevederilor Legii nr. 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi al 

proprietăţii persoanelor cu funcţii de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor 

persoane cu funcţie de conducere, la 17.01.2013 prin ordinul nr.16 a DIP a fost desemnată persoana responsabilă pentru 

colectarea declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate a subiecţilor din cadrul sistemului penitenciar - dl Artur 

Pădureţ, locotenent major de justiţie, specialist principal al secţiei activităţi cu personalul, pregătire profesională şi 

respectării legii a Direcţiei resurse umane. 

Conform prevederilor ordinului respectiv, în sarcina persoanei responsabile intră primirea, verificarea respectării 
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condiţiilor de formă a declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietăţii, înregistrarea şi expedierea acestora Comisiei 

Naţionale de Integritate, în termenul stabilit, consultarea, referitor la modalitatea de completare a declaraţiilor de către 

subiecţii declarării veniturilor şi proprietăţii din cadrul sistemului penitenciar. 

    La etapa actuală este iniţiată procedura de modificare şi completare a Instrucţiunii privind modul de aplicare a 

Regulamentului cu privire la satisfacerea serviciului de către efectivul de trupă şi corpul de comandă din sistemul 

penitenciar, aprobată prin ordinul MJ nr.247 din 14 iulie 1998, urmînd a fi reglementată o nouă modalitate de promovare 

în funcţii de conducere a colaboratorilor sistemului penitenciar. Aceasta va prevedea: realizarea de către Direcţia 

securitate internă şi serviciile abilitate din subdiviziunile DIP a unui control special suplimentar; evaluarea cunoştinţelor 

profesionale şi cea psihologică a candidaţilor la promovare. 

   În vederea reducerii drepturilor volitive de decizie, s-a stabilit drept obiectiv formularea în fişele postului ale 

angajaţilor a unor atribuţii şi obligaţii concrete. 

   Fişele de post ale angajaţilor sistemului penitenciar al Ministerului Justiţiei sunt elaborate în conformitate cu Legea 

nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi Hotărîrea Guvernului nr. 201 

din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică 

şi statutul funcţionarului public, care prevede scopul, compartimentele şi cerinţele stabilite pentru acest act juridic. 

   În conformitate cu procedurile stabilite, fişele de post sunt elaborate de către persoanele responsabile din cadrul 

direcţiilor, secţiilor aparatului central şi a subdiviziunilor subordonate DIP, care stipulează sarcinile de bază, atribuţiile 

de serviciu, împuternicirile şi responsabilităţile specifice funcţiei respective, precum şi cerinţele faţă de titularul acestei 

funcţii. 

Reieşind din caracterul perpetuu al acestui obiectiv, în anul 2013, a fost desemnată persoană responsabilă (dl Artur 

Pădureţ, specialist principal al Secţie activităţi cu personalul, pregătire profesională şi respectarea legii a Direcţiei 

resurse umane, locotenent major de justiţie), care are sarcina de a coordona modificările survenite şi a acumula fişele de 

post recent întocmite. 

   În acest context, pentru evitarea pe viitor a situaţiilor în care fişele de post lipsesc din dosarele personale sau cele 

anexate nu corespund funcţiei deţinute de persoană sau cerinţelor anexei nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 

martie 2009 „Privind punerea în aplicare a Prevederilor Legii nr.158 din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi 

statutul funcţionarului public”, pentru aparatul central, data limită pentru înlăturarea neajunsurilor în cauză a fost 

stabilită 21 iunie 2013. 

Totodată, s-a atras o atenţie sporită fişelor de post ale conducătorilor care activează în domeniul de investigare (sarcini 

de bază şi atribuţii de serviciu), în acest sens, fiind emisă şi expediată în subdiviziuni indicaţia nr. 15/2532 din 10 iunie 

2013. Prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 113-a din 13 martie 2013 a fost constituită Comisia de evidenţă şi evaluare 

a cadourilor 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

       

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/şedi

nţe publice 

Realizat. Departamentul institutiilor penitenciare. Odată cu lansarea noii interfeţe web a DIP, care este dotată cu parametri 

tehnici corespunzători, realizată conform rigorilor IT de ultimă generaţie, a fost creat compartimentului „Transparenţă 

decizională”, parte componentă a barei cu meniul principal al paginii web a DIP. Astfel, publicarea datelor referitor la 

asigurarea procesului decizional a devenit mai accesibilă publicului larg cointeresat, prin plasarea cu regularitate a 

informaţiilor necesare şi relevante. 

Totodată este de menţionat faptul, că structura acestui compartiment a fost sistematizată în trei secţiuni („Consultări 

publice”, „Rezultate şi realizări” şi „Norme de reglementare”), pentru a asigura o organizare coerentă a informaţiei 

plasate în atenţia publicului cointeresat. Drept rezultat al acestor modificări, cele trei secţiuni au fost completate cu 

informaţiile de rigoare, acestea fiind revizuite şi în permanenţă/la necesitate actualizate. 
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organizate, 

recomandări 

recepţionate/ 

implementate 

Concomitent, aspectul ce ţine de transparenţă se regăseşte şi în procesul de organizare şi desfăşurare a achiziţiilor 

publice. De către Direcţia logistică a DIP, în scopul achiziţionării bunurilor, serviciilor şi lucrărilor pentru necesităţile 

sistemului penitenciar pentru anul 2013, a fost elaborat planul de achiziţii, cu aprobarea acestuia de către AAP şi 

publicarea ulterioară în Buletinul achiziţiilor publice. 

  Astfel, pe parcursul semestrului I al anului curent, de către DL au fost realizate 16 licitaţii publice deschise şi 9 

proceduri de cerere a ofertelor de preţuri, după cum urmează: 

LP nr. 2426/12 din 03.01.2013 - produse de panificaţie; 

COP nr. 460-op/13 din 23.01.2012 – zahăr-tos; 

COP nr. 569-op/13 din 24.01.2012 – servicii de reparaţie şi deservire tehnică a automobilelor; 

LP nr. 227/13 din 15.02.2013 - achiziţionarea automobilelor; 

COP nr. 653-op/13 din 15.02.2013 – rechizite de birou; 

LP nr. 233/13 din 18.02.2013 – produse alimentare; 

LP nr. 312/13 din 04.03.2013 – servicii de proiectare; 

COP nr. 956-op/13 din 04.03.2013 – servicii de reparaţie şi deservire tehnică a automobilelor; 

LP nr. 398/13 din 11.03.2013 – mijloace speciale şi echipament individual de protecţie; 

LP nr. 361/13 din 11.03.2013 – lenjerie de pat; 

LP nr. 446/13 din 25.03.2013 – foi de tratament sanatorial; 

LP nr. 457/13 din 25.03.2013 – detergenţi, obiecte de toaletă şi menaj; 

COP nr. 1311-op/13 din 25.03.2013 – mărfuri de uz gospodăresc (becuri electrice şi corpuri de iluminat, instrument şi 

mijloace de protecţie pentru electricieni); 

COP nr. 1477-op/13 din 01.04.2013 – anvelope, acumulatoare şi lubrifianţi; 

LP nr. 478/13 din 01.04.2013 – materiale de construcţie, materiale santehnice şi tehnico-genistice de pază; 

LP nr. 538/13 din 01.04.2013 – carcase eviscerate, congelate, de pui broiler; 

COP fără publicare din 18.04.2013 – betonarea drumului de acces în Penitenciarul nr. 10 Goian; 

COP nr. 1759/13 din 22.04.2013 – registre şi blanchete; 

LP nr. 717/13 din 08.05.2013 – materiale electrice; 

LP nr. 719/13 din 14.05.2013 – echipament din dotare, furnitură, semne de distincţie, insigne şi medalii; 

COP nr. 2193-op/13 din 17.05.2013 –lucrări de reparaţie capitală a acoperişului sediului DTPSE al DIP; 

LP nr. 653/13 din 22.05.2013 – sisteme de supraveghere video; 

LP nr. 803/13 din 27.05.2013 – materiale de construcţie, materiale santehnice şi tehnico-genistice de pază; 

LP nr. 13/00324 din 06.06.2013 – servicii de proiectare; 

LP nr. 13/00326 din 26.06.2013 – servicii de proiectare; 

Toate procedurile menţionate au fost desfăşurate în mod transparent, în strictă conformitate cu prevederile Legii nr. 96-

XVI din 13.04.2012, cu privire la achiziţiile publice. 

 

 

Oficiul Central de Probatiune.  Asigurarea respectării transparenţei a activităţii sistemului de probaţiune este posibilă 

începînd cu luna martie 2013 prin intermediul paginii oficiale, rubrica transparenţa decizională 

(http://probatiune.gov.md/?go=page&p=128). 

http://probatiune.gov.md/?go=page&p=128
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În scopul consultărilor publice au fost plasate 2 proiecte de documente de politici: 

1. Strategia de comunicare cu publicul şi partenerii serviciului de probaţiune; 

2. Concepţia de dezvoltare a instituţiei probaţiunii care să contribuie la siguranţa comunităţii prin reabilitarea efectivă în 

societate a delincvenţilor. 

 

În cadrul Ministerului Justiţiei persoana responsabilă de transparenţa în procesul decizional este desemnată Olga Burea 

–asistent în Cabinetul Ministrului.  

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. 

Realizat. 

 

Pe parcursul semestrului I al anului 2013 au fost publicate două anunţuri în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

după cum urmează: 

-  nr. 22-25 din 01.02.2013 a fost publicat anunţul cu privire organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice 

vacante din cadrul Departamentului de administrare judecătorească; 

- nr. 10-14 din 18.01.2013 a fost publicat anunţul cu privire organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice 

vacante din cadrul Centrului de informaţii juridice. 

Pe pagina web a Ministerului Justiţiei au fost publicate 56 de anunţuri privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor 

pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, dintre care: 

- 34 anunţuri pentru funcţiile vacante din cadrul aparatului central al Ministerului Justiţiei; 

- 13 anunţuri pentru funcţiile publice vacante din cadrul Departamentului de administrare judecătorească; 

9 anunţuri pentru funcţiile publice vacante din cadrul Centrul de informaţii juridice. 

 

DIP.Conform schemei de încadrare a personalului aparatului Departamentului Instituţiilor Penitenciare, la-etapa actuală 

sunt prevăzute 7 unităţi de funcţionar public, dintre care 5 unităţi în Direcţia finanţe şi 2 unităţi în Serviciul audit intern. 

Din acestea, la etapa actuală sunt vacante 6 unităţi: 2 funcţii publice de conducere şi 4 funcţii publice de execuţie. 

   Modalitatea de angajare şi promovare în funcţia publică este reglementată de Legea nr.l58-XVI din 04.07.2008 cu 

privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 "Privind punerea 

în aplicare a prevederilor Legii nr.l58-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public", 

prevederile cărora sunt implementate şi în cadrul DIP. 

Prin urmare, în cadrul DIP activează Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, constituită prin 

ordinul DIP nr.230 din 26.09.2012, aceasta desfăşurîndu-şi activitatea în strictă conformitate cu prevederile 

Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, accentul fiind pus pe respectarea 

principiilor: competiţiei deschise (informarea populaţiei privind funcţiile publice vacante, asigurarea accesului liber de 

participare la concurs pentru ca orice cetăţean şă-şi poată realiza dreptul la ocuparea unei funcţii publice); competenţă şi 

merit profesional (selectarea celor mai competente persoane în baza unor criterii clar definite şi a unei proceduri unice 

de evaluare); egalitate a accesului la funcţia publică (asigurarea accesului la funcţia publică a oricărei persoane care 

îndeplineşte condiţiile stabilite de lege, fără discriminare pe motive de sex, vîrstă, rasă, etnie, religie, opţiune politică  

etc.) şi transparenţă (prezentarea informaţiilor referitoare la modul de organizare şi desfăşurare a concursului tuturor 

persoanelor interesate). 

   În acest context, la 19 aprilie curent a fost anunţat concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante (Monitorul 

Oficial nr.83-90 din 19.04.2013), totodată acesta fiind plasat şi pe pagina oficială a DIP, la compartimentul Posturi 
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vacante. Astfel, la concurs au fost anunţate posturile de: şef secţie evidenţă contabilă - 1 unitate; şef serviciu audit intern 

- 1 unitate; specialist principal al secţiei evidenţă contabilă - 3 unităţi şi auditor intern al serviciului audit intern - 1 

unitate. 

  În urma probei scrise din 07.05.2013 şi interviului din 12.05.2013, au fost declaraţi drept învingători ai concursului 4 

candidaţi: 

   Odată cu prezentarea tuturor documentelor necesare pentru perfectarea dosarului personal, persoanele urmează a fi 

desemnate în funcţie. 

  De asemenea, avînd drept obiectiv creşterea transparenţei în sistemul penitenciar pe domeniul ce vizează administrarea 

personalului, pe pagina oficială a DIP, la compartimentul menţionat anterior, este amplasată informaţia privind posturile 

vacante, procedura şi criteriile de recrutare, selectare şi angajare la serviciu în cadrul sistemului penitenciar al 

Ministerului Justiţiei. Totodată, este afişată şi lista posturilor vacante din toate subdiviziunile sistemului penitenciar, iar 

pentru informaţii suplimentare candidaţii pot apela angajaţii serviciilor resurse umane din teritoriu. 

   Despre procedura de organizare şi desfăşurare a concursului în cadrul DIP, cît şi numărul candidaţilor care au 

promovat concursul, semestrial este informată şi Cancelaria de Stat în dările de seamă. 

   Pentru neadmiterea încadrării în sistemul penitenciar a persoanelor cu trecut compromiţător, predispuse comiterii 

actelor de corupţie, cu un nivel scăzut de profesionalism, Direcţia securitate internă verifică candidaţii ce se încadrează 

în funcţii ale corpului de comandă mediu şi superior. În acest sens, în perioada de referinţă Direcţia securitate internă a 

fost implicată în procedura de selectare a candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în sistemul penitenciar, în 

rezultat fiind angajate 50 persoane. 

Oficiul Central de Probatiune.  . În scopul prevenirii actelor de corupţie, în calitate de membri ai Comisiei de concurs 

au fost desemnate persoane atît din aparatul central cît şi din subdiviziunile teritoriale, cu o înaltă competenţă 

profesională. 

Pe parcursul semestrului I al anului 2013 au fost organizate şi desfăşurate2 concursuride ocuparea funcţiilor publice 

vacante, în urma cărora au fost selectaţi şi angajaţi 16 funcţionari publici. Concursurile s-au desfăşurat pe următoarele 

principii: competiţie deschisă, competenţă şi merit profesional, egalitatea accesului la funcţia publică şi transparenţă. 

Informaţia cu privire la anunţarea concursurilor au fost plasate pe site-ul Oficiului central de probaţiune. Contestaţii, 

litigii nu au fost. 

 

59. Includerea unui modul 

cu subiecte de prevenire şi 

combatere a corupţiei în 

programele de instruire 

iniţială a angajaţilor 

debutanţi 

 

 

Numărul de 

instruiri 

desfăşurate. 

Numărul de 

audienţi.  

Modul 

prevăzut în 

programele de 

profesionalizar

e. 

   Realizat.     

În Planul de instruire  a colaboratorilor din cadrul Ministerului Justiţiei a fost inclus un asemenea modul. Cursul de 

instruire va fi realizat pe parcursul semestrului I al anului 2013. 

Pe data de 18 iunie 2013 a fost petrecut seminarul de instruire în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei. Au fost 

instruiţii 20 colaboratori din cadrul aparatului central şi autorităţi administrative din subordine 

 

DIP:Urmare consultărilor desfăşurate cu direcţiile/secţiile aparatului central şi subdiviziunile subordonate DIP a fost 

elaborat ordinul DIP nr. 15 din 17 ianuarie 2013 „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea pregătirii profesionale în 

sistemul penitenciar în anul 2013”. 

  În vederea asigurării instruirii personalului enumerat au fost incluse subiecte din domeniul anticorupţie. 

  Totodată, pentru consolidarea cunoştinţelor efectivului la acest compartiment această tematică a fost inclusă şi în 

programele de pregătire iniţială (personalul nou angajat - ofiţeri şi subofiţeri) şi perfecţionare a colaboratorilor delegaţi 

 

       - 
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la instruire în cadrul Centrului instructiv. 

   În conformitate cu programul de instruire iniţială şi de perfecţionare a efectivului sistemului penitenciar în cadrul 

Centrului instructiv, în semestrul I curent, la compartimentul „Pregătirea juridică şi socio-statală”, care cuprinde subiecte 

din domeniul prevenirii şi combaterii faptelor de corupţie în sistemul penitenciar, au fost citite total 28 ore şi instruiţi 

144 colaboratori (conform ordinelor de delegare), şi anume: 

- pregătirea iniţială a efectivului de comandă inferior nou încadrat (subofiţeri), 04.02-03.05.13 (34 persoane, 6 ore în 

cadrul disciplinei Drept penal); 

- perfecţionarea Serviciului securitate, 25.02 - 01.03.13 (16 persoane, 2 ore); 

- pregătirea iniţială a ofiţerilor nou încadraţi, 25.03-05.04.13 (11 persoane, 4 ore); 

- perfecţionarea şefilor serviciului regim şi supraveghere, 01.04-05.04.13 (14 persoane, 2 ore); 

- pregătirea iniţială a personalului serviciului educativ, 04.04-19.04.13 (10 persoane, 4 ore); 

- perfecţionarea şefilor şi şefilor adjuncţi ai serviciului pază şi escortă, 16.04-19.04.13 (14 persoane, 2 ore); 

- perfecţionarea Serviciului securitate, 22.04-26.04.13 (14 persoane, 2 ore); 

- perfecţionarea personalului serviciului educativ, 03.06-07.06.13 (15 persoane, 4 ore); 

- perfecţionarea şefilor de gardă şi comandanţilor de grupă, 17.06-21.06.13 (16 persoane, 2 ore). 

Totodată, în vederea asigurării instruirii calitative a personalului sistemului penitenciar în domeniul anticorupţie, la 

lecţiile respective în cadrul Centrului instructiv, participă şi reprezentanţii Centrului Naţional Anticorupţie: inspectorii 

principali ai Direcţiei prevenire şi programe anticorupţie colonel Victor Colin şi maior Ion Pruteanu. 

La fel, instruirea colaboratorilor sistemului penitenciar în domeniul anticorupţie este efectuată şi în cadrul orelor la 

pregătirea profesională generală în cadrul aparatului central şi a subdiviziunilor subordonate DIP, pe parcursul anului, 

conform planurilor tematice aprobate. 

OCP Conform Planului de învăţîmînt pentru instruirea iniţială a consilierilor de probaţiune în anul 2013 elaborat în 

comun cu Institutul Naţional al Justiţiei  în perioada 20 mai-07 iunie 2013 au fost desfăşurate cursuri de instruire pentru 

consilieri de probaţiune la care au fost incluse tematici cu genericul „Familiarizarea cu legislaţia anticorupţie”.Totodată 

menţionăm că, la etapa de angajare a funcţionarilor, li se ofere cîte un Ghid al noului angajat al Oficiului central de 

probaţiune. Persoanelor debutante în serviciul public li se stabileşte perioada de probă de 6 luni cu respectarea 

Programului de desfăşurare a perioadei de probă a funcţionarului public debutant precum şi Planul de perfecţionare 

profesională a funcţionarului public debutant, care include şi studierea obligatorie a legislaţiei anticorupţie. În 

obligaţiunile mentorului stabilit pentru fiecare debutant sunt impuse activităţi de ghidare şi coordonare a activităţii 

funcţionarului public debutant în vederea sporirii gradului de rezistenţă la corupţie şi a factorilor coruptivi.  

61. Asigurarea funcţionării 

liniilor fierbinţi anticorupţie 

guvernamentale şi 

neguvernamentale 

Numărul de 

persoane care 

apelează la 

liniile fierbinţi, 

ponderea celor 

care relatează 

despre 

corupţie. 

    Realizat. În cadrul Ministerului Justiţiei a fost instalată linia fierbinte la nr. de telefon 20-14-20, responsabil de asigurarea 

funcţionalităţii liniei fierbinţi este Gheorghe Murguleţ şef al Direcţiei Audit Intern, care a fost desmnat prin ordinul 

nr.313 din 16 iulie 2013 

 

  DIP.În unitatea de gardă a DIP a fost instalat telefonul de încredere 0-22-63-69-68 prin care cetăţenii pot adresa careva 

petiţii, cereri, reclamaţii, inclusiv şi semnala careva cazuri de tortură, pedepse sau tratamente inumane sau degradante. 

Pentru înregistrarea informaţiilor ce sunt comunicate prin telefonul de încredere, în Secţia de gardă există registrul 

special – de evidenţă a apelurilor. În perioada ianuarie-iunie au fost înregistrate 15 apeluri telefonice, dintre care niciunul 

în sensul prezentului obiectiv. 
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OCP Linia fierbinte anticorupţie în cadrul Oficiului central de probaţiune este asigurată de către Direcţia activitate 

analitică începînd cu 1 ianuarie 2013. În semestrul I al anului 2013 în adresa Oficiului central de probaţiune nu au 

parvenit plîngeri din partea cetăţenilor. 

Deasemenea vă informăm că pe pagina oficială a OCPeste rubrica ,,Linia fierbinte”                

(http://probatiune.gov.md/?go=contact), aceasta fiind monitorizată în permanenţă de persoana responsabilă pe acest 

segment. 

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. 

 

Realizat.  În cadrul Ministerului Justiţiei a fost elaborat  PLANUL  DE COMUNICARE PENTRU PROMOVAREA 

REZULTATELOR STRATEGIEI DE REFORMĂ ÎN SECTORUL JUSTIŢIEI (2011-2016), care urmează să fie 

consultat cu părţile interesate şi ulterior aprobat de conducere. 

A fost Iniţiat  procesul de elaborare a Strategiei de comunicare a Ministerului Justiţiei. Urmează să fie creat grupul de 

lucru pentru elaborarea Strategiei. 

 

 DIP: Menţinerea nivelului înalt de transparenţă în domeniul păstrării şi dezvoltării relaţiei de comunicare şi dialog cu 

organismele media şi societatea civilă rămîne a fi un obiectiv de prim-plan pentru sistemul penitenciar odată cu 

promovarea, dar şi îmbunătăţirea imaginii acestuia, a atitudinii cooperante a reprezentanţilor media şi a societăţii civile 

în general. 

În acest context este de menţionat colaborarea cu instituţiile media în perioada dată, de către DRPMMS fiind examinate 

mai multe cereri ale organismelor media privind accesul în penitenciare sau solicitări de informaţii care vizează 

activitatea sistemului penitenciar. Solicitările parvenite din partea mass-mediei reflectă un grad sporit de interes în 

domeniu şi poate fi considerat drept un indicator al transparenţei DIP în viziunea publicului larg. 

Direcţia Relaţii Publice, Mass-Media şi Secretariat a Departamentului Instituţiilor Penitenciare, informează despre 

promovarea consecventă a dreptului de acces la informaţie şi se prezintă deschisă asigurării acestuia, oferind răspunsuri 

la solicitările publicului, reprezentanţilor instituţiilor mass-media şi reactualizarea informaţiei de interes public publicată 

pe site-ul departamental www.penitenciar.gov.md, informaţie relevantă, ce cuprinde cadrul normativ, achiziţii publice, 

posturi vacante, linie fierbinte, sondaje, organigrama, evenimentele oficiale organizate în cadrul sistemului penitenciar, 

articole informaţionale privind activitatea sistemului penitenciar, galerie foto/video ş.a. Căile prin care sunt stabilite 

aceste relaţii de cooperare sunt diverse, incluzînd atît apelurile telefonice, corespondenţa scrisă, corespondenţa 

electronică, cît şi diverse accesări a paginii oficiale de facebook a DIP, prin urmare apelîndu-se şi comunicînd la direct. 

OCP La etapa actuală proiectul Strategiei de comunicare cu publicul şi partenerii serviciului de probaţiune este plasat pe 

pagina web a Oficiului central de probaţiune pentru consultări publice şi ulterior, urmează a fi remis spre 

aprobare.(http://probatiune.gov.md/?go=page&p=132) 
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