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RAPORT  

CU PRIVIRE LA GRADUL DE IMPLEMENTARE A CONDIŢIONALITĂŢILOR PREVĂZUTE ÎN  

MATRICEA DE POLITICI ANEXĂ A SUPORTULUI BUGETAR ACORDAT DE UE  

ANUL 2014 (proiect) 

 

 

N

/

0 

Denumirea acţiunii  

(numărul de 

referinţă din 

Matricea de Politici) 

Măsura de 

verificare 

conform 

matricei 

Instituţia 

responsa

bilă 

Termenul 

de 

realizare 

Sursa de verificare  

 

Statut  

(descrierea succintă) 

  

A1. CADRUL INSTITUŢIONAL ŞI LEGISLATIV AL REFORMEI ÎN SECTORUL JUSTIŢIEI  
 

 A.1.1.(1) Raporturi 

cu privire la 

performanța 

implementării 

reformei sectorului 

justiției sunt 

elaborate de către 

instituțiile din sector  

 

 

Raporturile 

anuale de 

progres care 

să includă 

informații 

cu privire la 

training-

urile 

organizate 

pentru 

colaboratori

, elaborate 

de fiecare 

grup de 

lucru 

MJ, CCI realizat 

(raport 

semestrial 

şi anual 

elaborat) 

 

Raport anual de progres 

pentru 2014 privind 

implementarea SRSJ 

2011-2016, publicat pe 

pagina web a 

Ministerului Justiției 

(directoriul SRSJ), 

inclusiv informații 

despre instruirile în 

planificarea strategică și 

coordonarea politicilor 

1.Raportul anual general pentru anul 2014 cu privire la implementarea 

SRSJ 2011-2016 a fost elaborat și aprobat la şedinţa grupului de 

coordonare din 24 martie 2015 şi ulterior prezentat la  Consiliul 

Naţional în data de 27 aprilie 2015 şi plasat pe pagina web a 

Ministerului Justiției. 

http://justice.gov.md/tabview.php?l=ro&idc=489  

2.Proiectul de Asistență Tehnică UE „Suport în coordonarea Reformei 

în domeniul Justiției în Republica Moldova” a facilitat organizarea 

următoarelor training-uri pentru colaboratori din cadrul instituțiilor din 

sectorul justiției: 

- 3 iulie 2014 - training referitor la implementarea sistemului de 

evaluare a performanţelor personalului Ministerului Justiţiei şi, în baza 

acestuia, crearea unui sistem de motivare (nr. de participanţi: 24); 

-1 octombrie 2014 - atelier de instruire/prelegere în cadrul Procuraturii 

cu tematica „Programele de suport a reformelor sectoriale. 

http://justice.gov.md/tabview.php?l=ro&idc=489
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Interconexiunea cu SRSJ în Moldova” (nr. de participanţi: 30); 

-25 noiembrie 2014 - atelier de instruire „Procesul de raportare în cadrul 

Mecanismului de Coordonare și Monitorizare (MCM) al SRSJ” (nr. de 

participanți: 50); 

-26-28 noiembrie 2014 - atelier de instruire/prelegere pentru grupurile 

de lucru pentru coordonarea şi monitorizarea SRSJ cu tematica 

„Programele de suport a reformelor sectoriale. Interconexiunea cu SRSJ 

în Moldova” (nr. de participanţi: 90); 

-11 decembrie 2014 - atelier de instruire „Capitolul 3 al Manualului 

privind Elaborarea Actelor Normative - Tehnici de elaborare a actelor 

legislative" (nr. de participanți: 20); 

-19 decembrie 2014 - atelier de instruire „Rolul raportării în ciclul de 

planificare strategică” (nr. de participanți: 55). 

A.1.1.(2) Mecanism 

integrat de 

consultare și 

cooperare cu 

societatea civilă și 

actori 

neguvernamentali și 

donatori externi este 

funcțional  

 

Procesele 

verbale 

întocmite 

MJ, CCI realizat 

(procese 

verbale 

întocmite) 

1. Procesele verbale ale 

ședințelor  

2. Listele participanților 

la ședințe 

3. Agendele ședințelor 

La data de 15.04.2014 şi 20.10.2014 în cadrul Ministerului Justiției au 

avut loc întruniri cu reprezentanții partenerilor de dezvoltare, societății 

civile și membrii Grupurilor de lucru pentru coordonarea și 

monitorizarea SRSJ. În cadrul acestor şedinţe au fost prezentate: 

- raportul anual 2013 privind gradul de implementare a SRSJ; 

- a fost evaluat modul de realizare a acțiunilor prevăzute de Matricea de 

Politici 2013; 

- s-a prezentat lista acțiunilor prioritare pentru asistența externă în anul 

2014; 

- s-au discutat rezultatele preliminare ale elaborării Sistemului Integrat 

de Monitorizare; 

- au fost prezentate Rapoartele semestriale privind implementarea 

acțiunilor prevăzute în PA a SRSJ.  

Procesele verbale, listele participanţilor şi agendele şedinţelor au fost 

întocmite şi publicate. 
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 http://justice.gov.md/public/files/file/Strategii%20si%20planuri/proces-

verbal_donatori.pdf 

A.1.2.(1) Planul de 

acțiune pentru 

implementarea SRSJ 

este bugetat   

Probe că 

costurile 

pentru 

Planul de 

acțiuni sunt 

reflectate în 

bugetul de 

stat și în 

CBTM  

 

MJ, MF realizat 

(plan 

bugetat) 

 

Documentul CBTM 

(2014-2016) 

În scopul asigurării implementării acțiunilor stabilite în Planul de acțiuni 

pentru implementarea SRSJ pentru anii 2011-2016, în bugetele 

autorităților publice centrale pentru anul 2014, la componenta de bază, 

au fost prevăzute alocații în sumă de 207 559,8 mii lei, în anul 2015 

144263,7 mii lei, pentru anul 2016 – 240845,7 mii lei. 

Bugetarea mijloacelor financiare pentru instituțiile responsabile de 

realizarea acțiunilor din Planul de acțiuni pentru implementarea SRSJ a 

fost aprobată prin Legea bugetului de stat nr. 339 din 23.12.2013 și 

poate fi accesat la adresa: http://lex.justice.md/md/351191/ 

CBTM (2014-2016) poate fi consultat la  

http://mf.gov.md/middlecost/cbtm2014 

A.1.3(1) Pagina web 

SRSJ elaborată şi 

actualizată periodic, 

prin publicarea 

rapoartelor de 

implementare, 

proceselor-verbale 

ale reuniunilor 

grupului de lucru, 

proiectelor 

legislative şi a altor 

documente relevante 

Pagina web 

funcţională 

şi 

actualizată 

MJ realizat 

(pagina 

funcțională

) 

 

 

Directoriul SRSJ pe 

pagina MJ funcțional și 

actualizat cu regularitate 

 

Pagina web a Ministerului Justiției este funcțională şi periodic 

actualizată, conține informații privind progresul implementării SRSJ. În 

permanenţă se publică rapoartele de progres privind implementarea 

SRSJ, procesele-verbale ale reuniunilor Grupului de Lucru, informații 

privind proiectele de asistență tehnică UE, informații suplimentare 

pentru societatea civilă și comunitatea donatorilor, date despre modul de 

funcționare a secretariatului Grupurilor de lucru, proiectele legislative şi 

alte documente relevante privind implementarea activităților din cadrul 

Strategiei de Reformare a Sectorului Justiției. La fel, se conţine un 

directoriu cu privire la studiile efectuate în cadrul SRSJ. 

http://justice.gov.md/pcategory.php?l=ro&idc=519& 

http://justice.gov.md/public/files/file/Strategii%20si%20planuri/proces-verbal_donatori.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/Strategii%20si%20planuri/proces-verbal_donatori.pdf
http://lex.justice.md/md/351191/
../../Downloads/CBTM%20(2014-2016)%20poate%20fi%20consultat%20la%20%0Dhttp:/mf.gov.md/middlecost/cbtm2014
../../Downloads/CBTM%20(2014-2016)%20poate%20fi%20consultat%20la%20%0Dhttp:/mf.gov.md/middlecost/cbtm2014
http://justice.gov.md/pcategory.php?l=ro&idc=519&
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A 2. FINANŢE PUBLICE 
 

 A.2.1.(1) Strategia 

de Consolidare a 

Managementului 

Finanţelor Publice 

2013-2020 cu planul 

de acţiune puse în 

aplicare 

Raportul 

anual 

privind 

implementa

rea 

Strategiei 

CMFP 

2013-2020 

transmis 

către 

Delegația 

UE 

MF realizat 

 

 

Raportul anual privind 

implementarea Strategiei 

CMFP 2013-2020 

elaborat şi  transmis către 

Delegația UE  

 

Raportul (2013-2014) privind evaluarea finală a Planului de acţiuni 

pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a managementului 

finanţelor publice 2013-2020 a fost aprobat prin Ordinul Ministrului 

Finanțelor nr. 27 din 6 martie 2015 și plasat pe pagina oficială a 

ministerului în rubrica „Documente de politici”. 

http://mf.gov.md/politici/sdmfp Raportul anual privind implementarea 

Strategiei CMFP 2013-2020 a fost transmis Delegaţiei UE prin 

scrisoarea cu nr. 05-17/09 din 16 martie 2015 

 A.2.1(2) Cel puțin o 

reuniune 

consultativă privind 

Strategia CMFP 

2013-2020 și cu 

realizarea planul de 

acțiune, cu 

participarea 

Parlamentului și 

Curții de Conturi 

Procesul 

verbal al 

reuniunii şi 

comunicatul 

de presă al 

reuniunii 

MF 

 

realizat 

 

Procese verbale elaborate Proiectul Raportului (pe anii 2013-2014) privind evaluarea finală a 

Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a 

managementului finanţelor publice 2013-2020 a fost consultat cu 

reprezentanții Curții de Conturi și Comisiei parlamentare economie, 

buget şi finanţe în cadrul ședinței din 11 martie 2015. Comentariile au 

fost consemnate în Procesul-verbal nr. 6 din 11 martie 2015. 

http://mf.gov.md/politici/sdmfp  

 A.2.1(3) Cel puţin  o 

reuniune 

consultativă privind 

Procesul 

verbal al 

reuniunii şi 

MF realizat Procese verbale elaborate Proiectul Raportului privind evaluarea finală a Planului de acţiuni 

pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a managementului 

http://mf.gov.md/politici/sdmfp
http://mf.gov.md/politici/sdmfp


 
 

Anexa 2 

STATUT – DOC / DRAFT 2016 octombrie 

*Informația este completată conform datelor de progres indicate de către instituțiile responsabile până la octombrie 2016.  

5 

 

Strategia CMFP 

2013-2020 și 

realizarea planului 

de acţiune  cu 

participarea 

societăţilor 

civile/ONG şi  

comunitatea 

donatorilor 

comunicatul 

de presă al 

reuniunii 

finanţelor publice 2013-2020 pe anii 2013-2014, a fost consultat cu 

reprezentanții Delegației UE în cadrul ședinței din 11 martie 2015. În 

același context specificăm că la reuniunea consultativă au fost invitați 

și reprezentanții organizațiilor neguvernamentale (anunțul fiind plasat 

pe pagina web a Ministerului Finanțelor), dar organizațiile 

neguvernamentale nu au dat curs invitației. Comentariile au fost 

consemnate în Procesul-verbal nr. 5 din 11 martie 2015. 

http://mf.gov.md/politici/sdmfp  

 A.2.2.(1) CBTM 

2015-2017 elaborat, 

aprobat și publicat 

 

Decizia 

privind 

aprobarea 

CBTM 

2015-2017. 

Publicarea 

CBTM pe 

pagina web 

corespunzăt

oare 

MF realizat 

 

Documentul CBTM 2015-

2017 elaborat  

CBTM (2015-2017) a fost aprobat în cadrul ședinței Comitetului 

Interministerial pentru Planificare Strategică, care este condus de către 

Prim ministrul al RM și din care fac parte majoritatea membrilor 

Guvernului din 15 iulie 2014 fiind consemnat în Procesul-verbal nr. 

2505-06 și plasat pe pagina web a Ministerului Finanțelor, poate fi 

accesat la adresa : 

http://mf.gov.md/files/files/Acte%20Legislative%20si%20Normative/

CBTM/2015%20%202017/Cadrul%20bugetar%20pe%20termen%20

mediu%202015-2017.pdf 

CBTM 2015-2017 a fost luat ca bază pentru elaborarea și înaintarea de 

către autoritățile publice a propunerilor de buget pe anul 2015 și a 

estimărilor pe anii 2016-2017. 
 A.2.3(1) Strategia în 

domeniul 

managementului 

datoriei de stat pe 

termen mediu 2015-

2017 aprobată şi 

Hotărîrea cu 

privire la 

Strategia în 

domeniul 

managemen

tului 

MF realizat 

 

Hotărîrea Guvernului nr. 

939 din 13.11.2014 

Programul “Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2015-

2017)” a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 939 din 

13.11.2014 publicată în Monitorul Oficial nr.345-

351/1013 din 21.11.2014 și plasat pe pagina web a Ministerului 

Finanțelor, la adresa:  

http://www.mf.gov.md/files/files/Datoria%20de%20Stat/managem/Pro

http://mf.gov.md/politici/sdmfp
http://mf.gov.md/files/files/Acte%20Legislative%20si%20Normative/CBTM/2015%20%202017/Cadrul%20bugetar%20pe%20termen%20mediu%202015-2017.pdf
http://mf.gov.md/files/files/Acte%20Legislative%20si%20Normative/CBTM/2015%20%202017/Cadrul%20bugetar%20pe%20termen%20mediu%202015-2017.pdf
http://mf.gov.md/files/files/Acte%20Legislative%20si%20Normative/CBTM/2015%20%202017/Cadrul%20bugetar%20pe%20termen%20mediu%202015-2017.pdf
http://www.mf.gov.md/files/files/Datoria%20de%20Stat/managem/Program%202015-2017%20aprobat%20RO.pdf
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publicată datoriei de 

stat 2015-

2017 

gram%202015-2017%20aprobat%20RO.pdf 

  

B.1 SISTEMUL JUDICIAR 

 B.1.1(1) Modificări 

aduse legislației 

relevante, elaborate 

pentru a asigura 

independența 

sistemului judiciar, 

obligația de 

imparțialitate; 

consolidarea auto-

reglementării prin 

intermediul CSM; 

criteriile și 

procedurile de 

selecție, numire, 

promovare și 

eliberarea din funcție 

a judecătorilor  

 

Amendame

ntele la 

legile 

relevante 

elaborate și 

transmise 

Parlamentul

ui 

 

MJ, 

CSM, 

PG 

realizat 

 

Legea nr.153 din 

05.07.2012 pentru 

modificarea și 

completarea unor acte 

adoptată:  

 

I. Independența sistemului 

judecătoresc  

-  modificări 

(îmbunătățirea statutului 

CSM) din art. 24 și art. 8 

alin. (1) al Legii nr. 947 

din 19 iulie 1996 cu 

privire la Consiliul 

Superior al Magistraturii) 

 

 Obligația de imparțialitate  

 - modificări la art. 1 alin. 

(4) din Legea nr. 544 din 

20 iulie 1995 privind 

statutul judecătorilor 

(reglementarea 

1. Independenţa sistemului judiciar, obligaţia de imparţialitate  

Modificări importante ale legislației referitoare la independența 

sistemului judiciar au fost efectuate drept urmare a elaborării, 

promovării și adoptării Legii nr. 153 din 05.07.2012 pentru 

modificarea și completarea unor acte legislative 

http://lex.justice.md/md/344616/ 

Prin intermediul Legii nr. 153: 

- a fost consolidată autoadministrarea judecătorească (completarea 

Legii nr. 514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească cu 

articolul 233 Autoadministrarea judecătorească); 

- a fost expus în redacție nouă art. 24 din legea menționată, și art. 8 

alin. (1) din Legea nr. 947 din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul 

Superior al Magistraturii, referitor la statutul CSM; 

- a fost expus în redacție nouă art. 1 alin. (4) din Legea nr. 544 din 20 

iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului, reglementând 

independența judecătorilor în procesul de luare a deciziilor. 

În vederea asigurării independenței sistemului judiciar, precum și în 

vederea remedierii prevederilor legislative în vigoare, după ce unele 

dintre acestea au fost declarate neconstituționale prin Hotărîrea Curții 

Constituționale nr. 22 din 5 septembrie 2013 privind controlul 

constituționalității unor prevederi privind imunitatea judecătorului și 

remedierea carenţelor legislative referitoare la funcţionarea normelor 

http://www.mf.gov.md/files/files/Datoria%20de%20Stat/managem/Program%202015-2017%20aprobat%20RO.pdf
http://lex.justice.md/md/344616/
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independenței 

judecătorilor în luarea 

deciziilor) 

 

II. Consolidarea auto-

reglementării prin 

intermediul CSM  

- modificări (consolidarea 

auto-reglementării 

judiciare) la Legea nr. 514 

din 06.07.1995 cu privire 

la organizarea 

judecătorească (Art. 231. 

Auto-reglementarea; 

Art.232. Adunarea 

Generală a judecătorilor; 

Art. 233. Competența 

Adunării Generale a 

Judecătorilor; Art. 24 

consolidarea rolului 

Consiliului Superior al 

Magistraturii)   

- modificări la literele c) și 

d) ale Art. 4 din Legea nr. 

947 din 19.07.1996 cu 

privire la Consiliul 

Superior al Magistraturii, 

litere ce se referă la 

privind imunitatea judecătorilor, Ministerul Justiției a elaborat și a 

promovat proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte 

legislative. Astfel, proiectul de lege prevede extinderea categoriilor de 

infracţiuni care nu necesită acordul Consiliului Superior al 

Magistraturii pentru pornirea urmăririi penale împotriva judecătorilor. 

Proiectul Legii a fost adoptat prin Legea nr. 177 din 25.07.2014 şi 

poate fi vizualizat la adresa: 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=

354312 

A fost adoptată Legea nr. 178 din 25 iulie 2014 cu privire la 

răspunderea disciplinară a judecătorilor. Legea poate fi accesată la 

adresa:  
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=

354341  

2. Consolidarea auto-reglementării prin intermediul CSM  

Capacitățile de auto-administrare a judecătorilor au fost fortificate prin 

adoptarea  Legii nr. 153 din 05.07.2012 pentru modificarea și 

completarea unor acte legislative. Organele autoadministrării 

judecătoreşti sînt Adunarea Generală a Judecătorilor şi Consiliul 

Superior al Magistraturii.  

Prin Legea nr. 153 din 05.07.2012 pentru modificarea și completarea 

unor acte legislative a fost completată Legea nr. 154 din 05.07.2012 

privind organizarea judecătorească şi anume au fost introduse articole 

noi: art. 231. Autoadministrarea judecătorească; art. 232: Adunarea 

Generală a Judecătorilor; art. 233: Competenţa Adunării Generale a 

Judecătorilor. Totodată, legea a expus în redacție nouă art. 24: 

Consiliul Superior al Magistraturii. 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354312
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354312
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354341
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354341
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
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împuternicirea de a adopta 

prevederi ale CSM 

  

III. Criteriile și 

procedurile pentru 

selectarea, numirea, 

promovarea și eliberarea 

judecătorilor  

- Legea nr. 154 cu privire 

la selecția, evaluarea 

performanței și cariera 

judecătorilor din 5 iulie 

2012 a stabilit un nou 

sistem de selectare a 

candidaților pentru funcția 

de judecător, pe baza unor 

criterii unice, obiective și 

clare, un sistem 

transparent pentru 

selectarea celor mai buni 

candidați, precum și un 

nou sistem de evaluare a 

performanței.  

- Desemnarea 

judecătorilor: Legea nr. 

153 din 05.07.2012 pentru 

modificarea și 

completarea unor acte 

344616 

De asemenea, Legea nr. 153 din 05.07.2012 a expus în redacție nouă 

literele c) și d) din art. 4 din Legea nr. 947 din 19.07.1996 cu privire la 

Consiliul Superior al Magistraturii, litere care se referă la competența 

CSM de a adopta regulamente. 

(http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=

344616) 

Cele mai recente regulamente aprobate de CSM sunt următoarele: 

 Regulamentul privind organizarea activității Colegiului de evaluare a 

performanțelor judecătorilor, aprobat prin Hotărîrea nr. 59/3 din 22 

ianuarie 2013; 

 Regulamentul privind organizarea activității Colegiului pentru 

selecţia şi cariera judecătorului, aprobat prin Hotărîrea nr. 60/3 din 

22 ianuarie 2013; 

 Regulamentul cu privire la criteriile de selecție, promovare și 

transferare a judecătorilor, aprobat prin Hotărîrea CSM nr. 211/8 din 

5 martie 2013, etc. 

Regulamentele menționate, precum și altele asemenea, pot fi 

vizualizate pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii. 

3. Criteriile de selecţie, numire, promovare şi eliberare din funcţie a 

judecătorilor. 

A fost elaborată și adoptată Legea nr. 154 din 05.07.2012 privind 

selecția, evaluarea performanțelor și cariera judecătorilor, care conține 

prevederi detaliate referitoare la: 

- procedura de selecție și numire a candidaților la funcția de judecător, 

precum și formarea, competențele și organizarea activității Colegiului 

pentru selecție (titlul I, cap. 2) – care creează baza juridică pentru 

numirea obiectivă și imparțială a judecătorilor; 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
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relevante pentru 

introducerea unei versiuni 

noi îmbunătățite 

"Articolul 6. Condiții 

pentru a candida la funcția 

de judecător" și "Articolul 

10. Selectarea și criteriile 

pentru selectarea 

candidaturilor la funcția 

de judecător" și alte 

articole ce țin de evaluarea 

performanței și carierii 

judecătorilor, din Legea 

nr. 544-XIII din 20.07. 

1995 cu privire la statutul 

judecătorului.  

- Hotărîrea Guvernului 

nr.619 din 21.07.2014 

pentru adoptarea 

proiectului de lege privind 

responsabilitatea 

disciplinară. 

- modul de evaluare a performanțelor (titlul II) – evaluarea corectă a 

performanțelor stă la baza promovării și eliberării din funcție a unui 

judecător.  

Legea poate fi vizualizată la adresa: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=

344722 

Referitor la modul de numire a judecătorilor, menționăm și Legea nr. 

153 din 05.07.2012 pentru modificarea și completarea unor acte 

legislative, care a expus într-o redacție nouă, îmbunătățită ”Articolul 

6. Condiţii pentru a candida la funcţia de judecător” și ”Articolul 

10. Selectarea şi criteriile de selectare a candidaţilor la funcţia de 

judecător” și alte articole referitoare la evaluarea performanțelor și 

cariera judecătorilor din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu 

privire la statutul judecătorului.  

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=

344616 

 B.1.1(2)  Excluderea 

din Codul de 

procedură penală a 

clauzei "cu excepția 

cazului în care nu 

este posibilă", în 

Amendame

ntele la 

codurile 

corespunzăt

oare, 

adoptate 

MJ, 

CSM, 

PG 

realizat  

 

Legea pentru modificarea 

și completarea Legii nr. 

155 din 5 iulie 2012, 

respectiv Legea nr. 66 din 

5 aprilie 2012 pentru 

modificarea Codului de 

Ministerul Justiţiei a elaborat un proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative prin care a amendat Codul de 

procedură penală, Codul de procedură civilă şi Codul contravenţional. 

Proiectul definitivat a fost transmis Guvernului prin scrisoarea nr. 

03/9963 din 17 octombrie 2014, care ulterior a fost aprobat de Guvern 

în ședința din 14 noiembrie 2014 (proces/verbal nr. 40 al ședinței 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344722
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344722
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344616
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raport cu obligația de 

a audia, înregistra 

audierile în instanța 

de judecată și 

introducerea 

obligației 

judecătorului de a 

informa părţile în 

proces cu privire la 

dreptul lor de a-și 

înregistra audio 

procesul 

 

Procedură Penală nr. 122-

XV din 14 martie 2003 

care eficientizează 

gestionarea dosarelor 

electronice și exclude 

fraza ”cu excepția când nu 

este posibil” în legătură 

cu obligația de 

înregistrare audio a 

ședințelor de judecată și 

introducerea obligației 

judecătorului de a informa 

părțile la proces despre 

această obligație adoptată 

de Parlament. 

Guvernului din 14.11.2014, pct. 2 Hotărîrea Guvernului nr. 1032 din 

30 decembrie 2014). 

Urmare a investirii noului Guvern, proiectul a fost reexaminat și 

aprobat de Guvern prin Hotărîrea Guvernului nr. 582 din 21.08.2015, 

ulterior fiind  adoptat prin Legea nr. 195 din 19 noiembrie 2015. link: 

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/

tabid/61/LegislativId/2813/language/ro-RO/Default.aspx.  

 

 B.1.2(1) Noua 

procedură de 

selecție, promovare 

și transfer a 

judecătorilor este pe 

deplin funcțională 

 

Numărul de 

judecători 

selectați, 

promovați 

și transferați 

în 

conformitat

e cu noile 

proceduri 

 

MJ, 

CSM 

realizat 

(procedură 

funcțională) 

 

Hotărârile Colegiului 

pentru selectarea 

judecătorilor  

 

1. Noua procedură de selecţie, promovare şi transferare a judecătorilor 

a demarat la începutul anului 2013, iar funcţionalitatea acesteia este 

exprimată prin rezultatele obţinute în urma desfăşurării concursurilor 

pentru suplinirea posturilor vacante de judecător, preşedinte sau 

vicepreşedinte de instanţă. 

Procedura de selectare, promovare și transfer s-a desfășurat în strictă 

conformitate cu prevederile legale, ținându-se cont de meritele, 

experiența fiecărui candidat în parte, acestea fiind apreciate în baza 

unor criterii obiective stipulate în Regulamentul cu privire la criteriile 

de selecţie, promovare şi transferare a judecătorilor. 

http://csm.md/files/Acte_normative/regulamentselectie.pdf  

Consiliul Superior al Magistraturii a examinat materialele în privința a 

156 de candidaturi. În rezultat, prin Hotărîri ale Parlamentului 

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2813/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2813/language/ro-RO/Default.aspx
http://csm.md/files/Acte_normative/regulamentselectie.pdf
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Republicii Moldova și prin Decretele Președintelui Republicii 

Moldova au fost numiți în funcție de judecător, promovați la o instanță 

ierarhic superioară, promovați în funcția de președinte sau 

vicepreședinte de instanță, transferați la o instanță judecătorească de 

același nivel sau ierarhic inferioară, reconfirmați în funcția de 

judecător și numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă, 

per ansamblu 82 candidați. 

Selecție şi Promovare. Colegiul de selecție a examinat materiale în 

privinţa a 34 judecători care au solicitat promovarea la o instanță 

superioară; la funcţiile administrative - 27 de judecători. Toate 

candidaturile au fost examinate şi admise de către Colegiu.  

Transfer. Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor (din cadrul 

Consiliului Superior al Magistraturii), pe parcursul anului 2014 a 

examinat materiale în privinţa a 9 judecători care au solicitat 

transferul. Astfel, către sfîrşitul anului 2014 prin decretele 

Preşedintelui RM au fost numiţi, prin transfer, în funcţia de judecător 

în alte instanţe judecătoreşti de acelaşi nivel sau nivel inferior – 7 

judecători. 
 B.1.2(2) Modificări 

la Legea privind 

organizarea 

judecătorească 

adoptate în 

conformitate cu 

concluziile studiului 

privind ajustarea 

rețelei instanțelor 

judecătoreşti 

Modificările 

adoptate 

MJ, 

CSM 

realizat 

(modificări 

adoptate) 

 

 

Modificările la legea 

privind organizarea 

judecătorească în ceea ce 

ține ajustarea rețelei 

judecătorești în 

conformitate cu studiul 

privind ajustarea rețelei 

instanțelor adoptat de 

Parlament 

1. În vederea realizării  acţiunii date menționăm că, au fost deja 

elaborate și promovate următoarele acte legislative:  

- Legea nr. 29 din 6 martie 2012 pentru modificarea și completarea 

unor acte legislative, drept urmare a adoptării căreia a fost lichidată 

Curtea de Apel Economică, iar Judecătoria economică a fost 

reorganizată în Judecătoria comercială de circumscripție. 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=

342444 

În 2014, Ministerul Justiției a elaborat și promovat proiectul legii 

pentru modificarea și completarea unor acte legislative, care vizează 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342444
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342444
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lichidarea Curții de Apel Bender acesta a fost adoptat prin Legea nr. 

177 din 25 iulie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte 

legislative.  

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=

354312 

2.În 2014 a fost elaborat și publicat Studiul privind optimizarea hărții 

instanțelor judecătorești din RM, efectuat de Centrul de Resurse 

Juridice din Moldova în cadrul proiectului „Contribuţia CRJM la 

implementarea Strategiei de reformare a sectorului justiţiei: pilonii I şi 

II” cu suportul financiar al Ambasadei SUA în R.M. 

http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilonst

udiu1/Studiu_Optimiz_Hartii_Jud_-_CRJM-2014_ro_1.pdf 

În cadrul ședinței din 21 mai 2014 a Grupului de lucru pentru 

monitorizarea implementării Pilonului I din SRSJ, autorii studiului au 

remarcat că studiul efectuat anterior necesită o detaliere sub aspectul 

costurilor ce țin de optimizarea instanțelor judecătorești. Drept urmare, 

efectuarea studiului a fost realizată în anul 2015. 

Studiul de fezabilitate privind optimizarea hărții instanțelor 

judecătorești din Republica Moldova poate fi vizualizat la adresa: 

http://crjm.org/wp-content/uploads/2015/08/Moldova-Optimiz-

instatelor.pdf . 

3.Ministerul Justiției a elaborat și promovat, proiectul Legii cu privire 

la reorganizarea sistemului instanțelor judecătorești, unul din scopurile 

căruia constă în crearea unui mecanism care ar sta la baza oricărei 

optimizări, drept urmare a reglementării criteriilor care trebuie luate în 

considerație de fiecare dată, când se pune în discuție crearea, 

reorganizarea sau lichidarea unei instanțe judecătorești. Proiectul a fost  

adoptat prin Legea nr. 76 din 21 aprilie 2016.  

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354312
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354312
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilonstudiu1/Studiu_Optimiz_Hartii_Jud_-_CRJM-2014_ro_1.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilonstudiu1/Studiu_Optimiz_Hartii_Jud_-_CRJM-2014_ro_1.pdf
http://crjm.org/wp-content/uploads/2015/08/Moldova-Optimiz-instatelor.pdf
http://crjm.org/wp-content/uploads/2015/08/Moldova-Optimiz-instatelor.pdf
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 B.1.2(3) 

Înregistrarea audio 

efectuată în toate 

cazurile examinate 

de către instanțele de 

apel 

 

Numărul de 

instanțe 

care 

utilizează 

înregistrarea 

audio,  

procentajul 

de cazuri în 

care se 

realizează 

înregistrarea 

audio 

MJ, 

CSM 

realizat 

(raport 

privind 

numărul 

înregistră-

rilor) 

Datele privind ședințele 

în instanțele de apel din 

Republica Moldova  

Dinamica înregistrării audio a şedinţelor de judecată este în continuă 

creştere. 

Lunar, se întocmesc rapoarte privind numărul înregistrărilor audio, 

astfel toate Curțile de Apel utilizează înregistrarea audio.  

Pentru anul 2015 din nr. notal de cauze examinate(51427) au fost 

înregistrate 51377 ceea ce constituie 99%. 

Pentru nouă luni a anului 2016 din nr. total de cauze examinate 38404, 

au fost înregistrate 34990 ceea ce constituie 91%. 

 

  

B 2. PROCESUL PREJUDICIAR ȘI DE INVESTIGARE 
 B.2.1(1)Amendamen

tele la Codul de 

procedură penală și 

la Legea cu privire la 

procuratură, adoptate 

 

Amendame

ntele 

adoptate 

 

MJ, 

PG, 

MAI 

realizat 

 

 

 

 

 

 

Modificările aduse 

Codului de procedură 

penală adoptate de 

Parlament.  

 

Modificările la Legea cu 

privire la procuratură 

adoptate de Parlament. 

1. În partea ce ţine de amendamentele la Codul de procedură Penală 

reiterăm că, acţiunea dată a fost realizată pe parcursul anului 2012 şi 

raportată pentru anul 2013. (modificări la Legea nr. 66 din 05.04.2012 

pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală al RM 

nr. 122-XV din 14 martie 2003, prin care au fost clarificate rolul și 

competențele organelor de urmărire penală și a organelor care exercită 

activitatea specială de investigație; prin Legea nr. 59 din 29 martie 

2012 a fost supusă modificării Legea cu privire la activitatea specială 

de investigație pentru a îmbunătăți actele de investigare și de procedură 

penală pentru a asigura respectarea drepturilor omului) 

2. Referitor la reforma procuraturii menţionăm că, la data de 03 iulie 

2014, Concepţia de reformă a Procuraturii, promovată ca iniţiativă a 

deputaţilor în Parlament (ca urmare a proiectului promovat de către 

Ministerul Justiției și Procuratura Generală), a fost aprobată de 
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Parlamentul RM prin Legea nr. 122, publicată în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, nr. 275-281, 2014, art. 593.  
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=3

54695 

3.Proiectul Legii noi cu privire la Procuratură (la care se face referire 

în art. 2 lit. b) din Legea nr. 122 din 03.07.2014), a fost adoptată prin  

Legea Nr 3 din 25 februarie 2016. 

4.Referitor la cadrul conex ce vizează reforma procuraturii 

informăm că grupul de lucru a finalizat elaborarea proiectului de Lege 

privind modificarea unor acte legislative (Codul de procedură civilă, 

Codul de procedură penală, ș.a.) în vederea ajustării legislației 

existente la prevederile noii legi cu privire la Procuratură. Astfel, 

proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului 655 din 27 mai 2016 și 

adoptat  prin Legea nr. 152 din 1 iulie 2016  și publicată în Monitorul 

Oficial nr. 245-246 din 30.07.2016 şi a intrat în vigoare la 01.08.2016. 

Deasemenea a fost adoptată și pusă în aplicare Legea nr. 159 

din 07.07.2016 cu privire la procuraturile specializate, publicată în 

aceeaşi ediţie a Monitorului Oficial, în vigoare de la 01.08.2016. 
 B.2.1.(2) Elaborarea 

sistemului 

informațional 

"Registrul de 

informații 

criminalistice și 

criminologice" 

 

Registru 

elaborat 

 

MJ, 

PG, 

MAI 

realizat 

(sistem 

funcțional) 

 

 

Specificarea sistemului e-

dosar, alcătuit din 

subdiviziuni și unități 

specializate ale MIA, 

oficiul central al 

Procuraturii Generale 

Versiunea beta a 

1.Sistemul informaţional automatizat ”Registrul informaţiilor 

criminalistice şi criminologice” a fost format în baza Sistemului 

Informaţional integrat automatizat de evidenţă a infracţiunilor, a 

cauzelor penale şi a persoanelor care au săvârşit infracţiuni, care la 

moment este funcţional şi se actualizează. Regulamentul privind 

organizarea şi funcţionarea acestuia a fost aprobat prin H.G. nr. 328 

din 24.05.2012 şi pus în aplicare începând cu 01.01.2013. Potrivit HG, 

Ministerul Afacerilor Interne este posesorul Registrului şi asigură 

condiţiile juridice, organizatorice şi financiare pentru crearea şi ţinerea 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354695
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354695
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sistemului e-dosar 

Rezultatele primului test 

al sistemului  

acestuia. 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=3

43397 

În acelaşi timp, Procuratura nu şi-a sistat activitatea legată de 

implementarea acestui sistem (E-Dosar), considerînd că este necesară 

dezvoltarea şi extinderea lui, în scopul explorării capacităţilor pe care îl 

are, prin interconectarea tuturor instituţiilor implicate în procesul penal 

(organe de urmărire penală, instanţe de judecată, instituţii responsabile 

de executare pedepselor etc.) 

În acest sens, sub egida Procuraturii Generale, cu participarea 

reprezentanţilor Ministerului Justiţiei, Ministerului Afacerilor Interne, 

Serviciului Vamal, Centrului Naţional Anticorupţie, a fost creat prin 

ordinul comun al conducătorilor instituţiilor menţionate un Grup de 

lucru pentru implementarea Sistemului informațional automatizat  ”E-

Dosar”. De asemenea, Procuratura a elaborat o iniţiativă de proiect 

pentru programele de asistenţă ale Uniunii Europene pentru Republica 

Moldova pentru perioada anilor 2017-2020 şi în cadrul Programului 

Anual de Acţiuni 2017 – Moldova, cu privire la implementarea 

sistemului informaţional automatizat „Registrul informaţiilor 

criminalistice şi criminologice” (E-Dosar), asigurarea securităţii 

informaţionale în organele procuraturii, care a fost remis Cancelariei 

de Stat. Necesitatea susţinerii din fonduri externe a proiectului E-

Dosar rezultă din costul sporit al acestuia, care exced posibilităţile 

financiare acordate de bugetul de stat alocat Procuraturii, precum şi 

celorlalte instituţii beneficiare. 

 B.2.2(1) Sistemul de Numărul de MJ, realizat  Hotărârile comisiilor 1.MAI În conformitate cu art. 38 al Legii nr. 320 din 27.12.2012 cu 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=343397
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=343397
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selecție și promovare 

pe baza indicatorilor 

de performanță și 

merite este 

funcțional 

 

 

ofițeri de 

urmărire 

penală și de 

procurori 

selectați și 

evaluați în 

conformitat

e cu noile 

proceduri. 

 

PG, 

MAI,  

(ofițeri de 

urmărire 

penală și 

procurori 

selectați și 

evaluați) 

responsabile de selectarea 

și promovarea ofițerilor 

de urmărire penală și a 

procurorilor.  

Ordinul interinstituțional 

din 12.09.2014 privind 

crearea unui set de 

Indicatori unici de 

performanță pentru 

instituțiile sistemului 

penal și Metodologia de 

evaluare a eficienței 

procurorilor, aprobată de 

Procuratura Generală, 

Ministrul Afacerilor 

Interne, Directorul 

Centrului Național 

Anticorupție și Directorul 

General al Serviciului 

Vamal Național. 

privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului, angajarea în Poliţie 

se realizează prin concurs, care se efectuează conform Regulamentului 

cu privire la ocuparea funcţiilor poliţieneşti vacante, aprobat prin 

ordinul MAI nr. 107 din 25.03.2013. Inspectoratul General al Poliţiei al 

MAI a elaborat un Regulament în acest domeniu, aprobat prin ordinul 

IGP al MAI nr.8 din 02.04.2013, prin care au fost create şi stabilite 

competenţele Comisiilor de concurs separate pentru ocuparea funcţiilor 

poliţieneşti vacante, precum şi pentru ocuparea funcţiilor vacante de 

ofiţeri de urmărire penală. Astfel, conform noilor proceduri, pe 

parcursul anului 2014 au fost selectaţi şi recrutaţi  52 de ofiţeri de 

urmărire penală. La 12.10.2012, prin ordinul şefului Departamentului 

Poliţiei de Frontieră al MAI nr. 86, a fost aprobat regulamentul intern 

al Poliţiei de Frontieră, care stabileşte noile reguli şi norme de conduită 

necesare pentru buna desfăşurare a activităţii Poliţiei de Frontieră. Prin 

urmare, în baza acestui ordin, pe parcursul anului 2014 au fost angajați 

în serviciu 9 ofiţeri de urmărire penală. Evaluarea activităţii ofiţerilor 

de urmărire penală este efectuată în conformitate cu prevederile 

ordinului MAI nr. 138 din 18.04.2013 privind aprobarea 

Regulamentului cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale 

angajaţilor cu statut special din cadrul subdiviziunilor MAI, iar 

rezultatele evaluării servesc ca bază la promovarea în funcţie, stabilirea 

indemnizaţiilor, sporurilor şi altor suplimente la salariu, conferirea 

categoriei de calificare, acordarea gradelor speciale următoare, 

eliberarea din funcţie. Astfel, pe parcursul anului 2014 au fost evaluate 

performanţele în total a 751 ofiţeri de urmărire penală (din total de 807 

conform statelor de personal), în particular 711 din cadrul IGP al MAI 

şi 40 din cadrul DPF al MAI. 
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2.PG A fost elaborat Regulamentul cu privire la evaluarea 

performanţelor profesionale ale procurorilor, care a fost aprobat prin 

Hot. CSP nr. 12-211/12 din 11.09.2012. Statistica selectării și evaluării 

procurorilor arată în felul următor: anul 2012-127, anul 2013- 92 de 

procurori, anul 2014 – 119 procurori). 

Potrivit art. 98 din Legea nr.294-XVI din 25.12.2008 „Cu privire 

la Procuratură" competent de promovarea politicii de stat în domeniul 

selectării cadrelor în Procuratură; evaluare a nivelului de pregătire şi a 

capacităţilor profesionale ale procurorilor, corespunderii funcţiilor 

ocupate, respectării interdicţiilor şi a exigenţelor faţă de procuror a fost 

Colegiul de calificare - organ colegial instituit pe lîngă Consiliul 

Superior al Procurorilor. 

Actele care au stat la baza activităţii Colegiului de calificare: 

1. Regulamentul privind activitatea  Colegiului de 

Calificare, adoptat prin Hotărîrea Consiliului Superior al Procurorilor 

nr. 2-3d-29/10 din 23.02.2010 și completat prin hotărîrea nr. 12-60/14 

din 03.04.2014; 

2.  Regulamentul cu privire la atestarea procurorilor, prin 

Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr. 2-3d-19/11 din 

01.02.2011, completat prin hotărîrile nr. 2-3d-49/11 din 15.02.2011 şi 

nr. 12-63/14 din 03.04.2014; 

3. Regulamentul privind organizarea, desfăşurarea şi 

evaluarea examenului de capacitate, adoptat prin Hotărârea Consiliului 

Superior al Procurorilor nr. 12-61/14 din 03.04.2014; 

4. Regulamentul privind modul de organizare şi de 

desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de procuror în 

procuraturile teritoriale şi specializate, adoptat prin Hotărârea 

Consiliului Superior al Procurorilor   nr.12-155/12 din 12.06.2012, 
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completat prin hotărîrile nr.12-61/13 din 26.02.2013 şi nr.12-62/14 din 

03.04.2014; 

5. Regulamentul privind modul de promovare în serviciu a 

procurorilor, adoptat prin Hotărârea Consiliului Superior al 

Procurorilor   nr.12-3d-103/10 din 13.04.2010, completat prin hotărîrile 

nr.12-3d-196/10 din 01.06.2010 şi nr.12-64/14 din 03.04.2014.  

Activitatea Colegiului pentru anul 2015: 

1. În domeniul organizării evaluărilor candidaţilor în cadrul 

examenelor de capacitate pentru accederea în funcția de 

procuror: a supus testării,  în cadrul examenelor de 

capacitate,  30 candidaţi la funcţii de procuror, care au optat 

pentru ocuparea a 19 funcţii vacante de procuror în 

procuraturile teritoriale şi specializate. În rezultat, s-a decis 

promovarea examenului de capacitate de către 22 candidaţi 

la funcţiile solicitate şi, respectiv, nepromovarea de către 8 

candidaţi.  

2. În domeniul evaluării procurorilor în cadrul concursurilor  

privind ocuparea funcțiilor de conducere vacante în 

organele procuraturii: în cadrul concursurilor organizate în 

vederea suplinirii funcţiilor de conducere vacante în 

organele procuraturii (procuror-şef şi şef-adjunct al 

procuraturii teritoriale) au fost evaluate cunoştinţele 

teoretice şi practice a   8   procurori  - candidaţi la funcţii de 

conducere. În final, au promovat probele de concurs doar 5 

procurori. Trei  nu au acumulat balul necesar la proba scrisă 

şi au fost excluşi din concurs.  
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3. În domeniul atestării ordinare a procurorilor: în total au 

fost supuşi procedurii de atestare 178 procurori. 

Activitatea Colegiului pentru anul 2016 (pînă la 01.08.2016 – 

data intrării în vigoare a Legii nr.3 din 25.02.2016 cu privire la 

Procuratură): 

1. În domeniul organizării evaluărilor candidaţilor în cadrul 

examenelor de capacitate pentru accederea în funcția de 

procuror: a supus testării,  în cadrul examenelor de 

capacitate,  18 candidaţi la funcţii de procuror, care au optat 

pentru ocuparea a 17 funcţii vacante de procuror în 

procuraturile teritoriale şi specializate. În rezultat, s-a decis 

promovarea examenului de capacitate de către 13 candidaţi 

la funcţiile solicitate şi, respectiv, nepromovarea de către 5 

candidaţi.  

2. În domeniul evaluării procurorilor în cadrul concursurilor  

privind ocuparea funcțiilor de conducere vacante în 

organele procuraturii: în cadrul concursurilor organizate în 

vederea suplinirii funcţiilor de conducere vacante în 

organele procuraturii (procuror-şef şi şef-adjunct al 

procuraturii teritoriale şi specializate Anticorupţie) au fost 

evaluate cunoştinţele teoretice şi practice a  19   procurori  - 

candidaţi la funcţii de conducere, care au promovat probele 

de concurs. 

3.  În domeniul atestării ordinare a procurorilor: în total au fost 

supuşi procedurii de atestare 99 procurori (ultima şedinţă a 

avut loc la 29.07.2016). 



 
 

Anexa 2 

STATUT – DOC / DRAFT 2016 octombrie 

*Informația este completată conform datelor de progres indicate de către instituțiile responsabile până la octombrie 2016.  

20 

 

În contextul reformei Procuraturii, prin Legea nr. 3 din 25.02.2016 au 

fost instituite noi criterii şi create noi mecanisme cu privire la 

evaluarea competenţelor şi performanţei procurorilor, numirea şi 

promovarea în funcţie. Pentru implementarea acestor prevederi este în 

proces de adoptare cadrul normativ instituţional. 

Astfel, prin Hotărîrea Consiliului Superior al Procurorilor nr. 12-

225/16 din 14.09.2016 a fost aprobat Regulamentul CSP, care 

stabilește modul de organizare, funcționare și realizare a competențelor 

acestuia, inclusiv detaliază modul de organizare și desfășurare a 

concursului pentru selectarea candidatului la funcția de Procuror 

General, iar în anexa nr. 2 la Regulament sunt stabilite criteriile de 

evaluare a candidaţilor la funcţia de Procuror General. În scopul 

asigurării funcţionalităţii Colegiului pentru selecția și cariera 

procurorilor și Colegiului de evaluare a performanțelor procurorilor, 

Consiliul Superior al Procurorilor a desemnat membrii acestor colegii 

din rîndul societății civile (Hotărîrea CSP nr. 12-230/16 din 

22.09.2016), iar la 24.09.2016 a avut loc procedura de investire a 

colegiilor. În prezent, la etapa de elaborare şi aprobare se află 

regulamentele în baza cărora îşi vor desfăşura activitatea aceste colegii 

şi vor reglementa criteriile pentru selecţia şi cariera procurorilor, 

precum şi de evaluare a performanţelor procurorului (vor duce la 

abrogarea Regulamentului aprobat prin Hotărîrea CSP nr.12-211/12 

din 11.09.2012, la care se face referinţă în raport). 

3.Pentru instituirea şi implementarea unui sistem unitar de indicatori de 

performanţă, la 12 septembrie 2014 a fost aprobat Ordinul comun 

privind  aprobarea Indicatorilor unici de performanţă pentru instituţiile 

implicate în procesul penal şi a Metodologiei de evaluare a eficienţei 

activităţii de urmărire penală semnat de Procurorul General, Ministrul 
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Afacerilor Interne, Directorul Centrului Naţional Anticorupţie şi 

Directorul General al Serviciului Vamal. 

În scopul executării prevederilor actului normativ interinstituțional, 

prin Dispoziția Procurorului General nr.52/28 din 30 septembrie 2014, 

s-a aprobat Planul de acțiuni pentru realizarea Ordinului comun privind 

aprobarea Indicatorilor unici de performanţă pentru instituţiile 

implicate în procesul penal şi a Metodologiei de evaluare a eficienţei 

activităţii de urmărire penală și componența Grupului de lucru 

responsabil de executarea acțiunilor preconizate.  
  

B3. EXECUTAREA HOTĂRÎRILOR INSTANȚEI DE JUDECATĂ 
 

 B.3.1(1)  

Modificările aduse 

legislației primare și 

secundare pentru a 

elimina deficiențele 

privind executarea 

hotărârilor judiciare, 

inclusiv a hotărârilor 

CEDO și a 

instanțelor 

judecătoreşti străine, 

elaborate 

 

Modificările 

elaborate 

MJ realizat 

 

Legea pentru modificarea 

Codului de Procedură 

Civilă, Codul de executare 

și Legea Nr. 87 privind 

reparația de către stat a 

prejudiciilor cauzate prin 

încălcarea examinării 

cauzei într-un termen 

rezonabil sau încălcarea 

termenului rezonabil de 

executare a hotărârii 

judecătorești.  

Legea Agentului 

guvernamental – 

reprezentantul statului la 

1. În vederea realizării acestei acțiuni, prin Ordinul ministrului justiţiei 

nr. 371 din 17 august 2013 a fost creat un grup de lucru, în rezultatul 

căruia a fost elaborat proiectul de lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative. Proiectul vizează operarea 

modificărilor în Codul de executare, Codul de procedură civilă, Legea 

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 hotărârii judecătoreşti. Proiectul a 

fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 653 din 14 august 2014, 

fiind înregistrat în Parlament cu nr. 329 din 19 august 2014. În temeiul 

art. 47, alin. (12) din Legea nr. 797 din 2 aprilie 1996 pentru adoptarea 

Regulamentului Parlamentului, conform căruia dacă, după înregistrare 

în Parlament, proiectul de act legislativ nu a fost examinat în decursul 

legislaturii în care a fost înregistrat, iniţiativa legislativă devine nulă, 

proiectul a fost declarat nul și restituit de către Parlament pentru 

reexaminare. Ulterior după reexaminare proiectul a fost aprobat la 
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Curtea Europeană pentru 

Drepturile Omului. 

Modificările la Codul de 

Procedură Civilă pentru 

asigurarea recunoașterii 

eficiente și aplicării 

hotărârilor instanțelor 

străine (inclusiv de 

arbitraj) în instanțele 

naționale 

ședința Guvernului din data de 13.04.2016 și adoptat prin Legea 191 

din 28 iulie 2016. 

2.Ministerul Justiției, în cooperare cu MAEIE și reprezentanții 

societății civile, a elaborat un proiect de lege privind agentul 

guvernamental (lege nouă), care a fost adoptat de către Parlament prin 

Legea nr. 151 din 30.07.2015 cu privire la Agentul Guvernamental. 

3. Ministerul Justiţiei a promovat proiectul Legii pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative, care are drept scop îmbunătăţirea 

mecanismului recunoaşterii executării hotărârilor arbitrale străine. 

Acesta a fost adoptat prin Legea nr. 135 din 03.07.2015 pentru 

modificarea și completarea unor acte legislative. 

 B.3.2.(1) 

Introducerea 

planurilor 

individuale de 

probațiune pentru 

condamnații 

condiționat, inițiată 

Numărul de 

condamnați 

condiționat 

cu planuri 

individuale 

de 

probațiune 

MJ, 

OCP, 

Uniune

a 

Execut

orilor 

Judecăt

oreşti, 

DIP 

realizat 

(numărul 

persoanelor 

care 

beneficiază 

de planuri 

individuale) 

Ordinul OCP Nr. 168 din 

30.12.2013 cu privire la 

stabilirea Instrucțiunilor 

privind organizarea 

probațiunii condamnaților 

adulți și juvenili   

Date privind rata și 

numărul condamnaților 

condiționat cu planurile de 

probațiune individuale 

(comparativ cu numărul 

total de condamnați 

condiționat) 

Conform Instrucţiunii cu privire la organizarea activităţilor de 

probaţiune sentinţială şi postpenitenciară în privinţa condamnaţilor 

adulţi şi minori, (http://probatiune.gov.md/?go=page&p=157) 

aprobată prin Ordinul OCP nr. 168 din 30.12.2013, consilierul de 

probațiune elaborează planul de probaţiune prin care se determină 

activităţile de probaţiune ce urmează a fi întreprinse faţă de 

condamnaţii adulţi şi minori, care sunt necesare în procesul de 

supraveghere.  

Astfel din nr. total de 4878 de beneficiari (01.12.2014) au fost 

întocmite 3242 planuri individuale de probațiune (01.12.2014). 

 B.3.2.(2) 

Implementarea 

Amendame

nte 

MJ, 

OCP, 

realizat 

 

Modificări la Legea 

Nr.113 din 17.06.2010 cu 

1. Întru realizarea acţiunii date a fost elaborat proiectul de lege privind 

modificarea şi completarea Legii nr. 8 din 14.02.2008 cu privire la 

http://probatiune.gov.md/?go=page&p=157
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recomandărilor de 

reformă 

instituțională pentru 

a consolida 

eficacitatea 

executării judiciare 

 

 

elaborate Uniune

a 

Execut

orilor 

Judecăt

oreşti, 

DIP 

privire la sistemul 

executorilor judecătorești  

Legea pentru modificarea 

Codului Penal, Codului de 

Procedură Penală, Codului 

de Executare, Codului de 

Contravenții în vederea 

consolidării instituirii 

Oficiului Central de 

Probațiune pentru 

asigurarea executării 

judiciare eficiente după 

subiectele probațiunii 

Legea privind sistemul 

administrării 

penitenciarelor pentru 

consolidarea capacităților 

personalului din 

penitenciare în vederea 

eficientizării executării 

judiciare (demilitarizarea, 

noul management al 

resurselor umane etc.)  

probaţiune, prin care s-a ţinut seama de recomandările Comitetului de 

Miniştri al Consiliului Europei. Acesta a fost adoptat prin Legea nr. 

138 din 03.07.2015 pentru modificarea și completarea unor acte 

legislative. 

2. Prin ordinul Ministerului Justiţiei din 13.02.2014 a fost aprobată 

noua structură a Oficiului central de probaţiune în cadrul căreia a fost 

înființată Direcţia juridică, responsabilă de respectarea eticii 

profesionale şi de soluţionarea plângerilor cu privire la 

comportamentul consilierilor de probaţiune.  

3. La fel, la 11.07.2014 a fost aprobat de către Parlament Legea nr. 

131 privind acceptarea de către Republica Moldova a Convenţiei 

europene privind supravegherea  infractorilor condamnaţi  condiţionat 

sau liberaţi condiţionat. 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=

354189 

4.Ministerul Justiţiei, în comun cu Oficiul central de probaţiune a 

elaborat  și promovat Hotărârea Guvernului nr. 712 din 12.10.2015 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 827 din 10 

septembrie 2010 cu privire la organizarea și funcționarea organelor de 

probațiune.  

5.A fost elaborat proiectul de lege privind modificarea şi completarea 

Legii nr. 113 din 17.06.2010 privind executorii judecătoreşti. Proiectul 

fost adoptat prin Legea nr. 86 din 28 aprilie 2016. 

6. Alte aspecte ce țin de eficientizarea procedurii de executare au fost 

incluse în proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte 

legislative (operarea modificărilor în Codul de executare, Codul de 

procedură civilă, Legea privind repararea de către stat a prejudiciului 

cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354189
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354189
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cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii 

judecătoreşti.). Prin ordinul ministrului justiţiei nr. 371 din 17.08.2013 

a fost creat un grup de lucru care a elaborat acest proiect de lege. 

Proiectul a fost remis Guvernului spre examinare prin scrisoarea nr. 

03/70151 din 10 iulie 2014, fiind  aprobat de Guvern prin Hotărîrea 

nr. 653 din 14 august 2014, și fiind înregistrat în Parlament cu nr. 329 

din 19 august 2014. În temeiul art. 47, alin. (12) din Legea nr. 797 din 

2 aprilie 1996 pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului, 

conform căruia dacă, după înregistrare în Parlament, proiectul de act 

legislativ nu a fost examinat în decursul legislaturii în care a fost 

înregistrat, iniţiativa legislativă devine nulă, proiectul a fost restituit de 

către Parlament pentru reexaminare. Ulterior, în contextul instituirii 

noului Guvern, Proiectul a fost restituit pentru actualizare (indicația 

Guvernului nr. 1516-455 din 03.08.2015). Proiectul a fost aprobat la 

ședința Guvernului din data de 13.04.2016 și adoptat prin Legea 191 

din 28 iulie 2016. 

7. Prin Hotărîrea Guvernului nr.1035 din 9 septembrie 2016 a fost 

aprobat proiectul de lege cu privire la sistemul administraţiei 

penitenciare şi prezentat pentru examinare Parlamentului. 

 

 

 

 

B4. JUSTIȚIE JUVENILĂ 
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 B.4.1.(1) 

Modificările 

legislative referitoare 

la minori în cadrul 

sistemului de justiție 

elaborate și înaintate 

autorităţilor 

competente 

 

 

 

 

 

 

Modificări 

elaborate și 

transmise 

autorităţilor 

competente 

MJ realizat 

 

Proiectul legii pentru 

modificarea și completarea 

Codului de Procedură 

Penală (modificarea art. 

186 pentru a include 

ambele faze – arestul în 

perioada de urmărire 

penală și etapa de 

examinare în judecată a 

cauzei) 

Proiectul modificărilor la 

Decretul Nr. 583 din 

26.05.2006 pentru 

aprobarea statutului 

executării pedepsei  

Legea Nr. 82 din 

29.05.2014 pentru 

modificarea Codului de 

Executare în ceea ce ține 

de regulile de examinare a 

cererilor minorilor 

1. Cu referire la timpul aflării copilului în arest, este elaborat proiectul 

Legii pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală 

(în particular  modificarea art. 186), astfel încât să fie clar prevăzut că, 

în durata arestării se include atît arestul la faza urmăririi penale, cît și 

cel de la faza judecării cazului. Proiectul a fost adoptat prin Legea nr. 

100 din 26 mai 2016. 
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislativ

e/tabid/61/LegislativId/2814/language/ro-RO/Default.aspx  

2. În partea ce ţine de modalitatea şi condiţiile de executare a 

sancţiunii izolării disciplinare a minorilor condamnaţi, precum şi 

referitor la modul de depunere şi examinare a petiţiilor depuse de 

minori, a fost promovat proiectul de modificare a Hotărârii 

Guvernului nr. 583 din 26 mai 2006 cu privire la aprobarea Statutului 

executării pedepsei. Proiectul a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr. 71 din 9 martie 2015, care poate fi vizualizată la adresa: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=

357358  

 B.4.1.(2) Cadrul 

normativ pentru 

consolidarea 

sistemului de justiție 

juvenilă îmbunătăţit, 

Modificări 

elaborate 

MJ Realizat 

(modificări 

elaborate- 

setul de 

indicatori 

Legea Nr.163 din 

18.07.2014 pentru 

modificarea Codului de 

1. Cu privire la consolidarea instituției de protecție a copiilor victime 

sau martori în procedurile penale, prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 

215 din 22 mai 2013, a fost creat grupul de lucru inter-instituţional 

pentru realizarea optimă a acțiunii 6.3.2 p.2 din PA a SRSJ. Totodată, 

componenţa acestui grup de lucru a fost actualizată, prin ordinul nr. 

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2814/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2814/language/ro-RO/Default.aspx
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=357358
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=357358
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inclusiv consolidarea 

instituției de 

protecție a copiilor 

victime sau martori 

în procedurile penale 

și a sistemului de 

colectare și analiză a 

datelor privind copiii 

în contact cu 

sistemul de justiție 

 

pentru 

colectarea 

datelor 

statistice a 

fost elaborat 

şi aprobat) 

Procedură Penală.  

Proiectul indicatorilor 

comuni și unici pentru 

sistemul de colectare și 

analiză a datelor privind 

copiii în contact cu 

sistemul justiției. 

389 din 16 septembrie 2014. La ședința nr. 5/13 din 25 septembrie 

2013 a fost aprobată Rezoluția cu privire la amenajarea spațiilor de 

audiere a copiilor și  modificarea art. 110/1 CPP. Astfel, la 

18.07.2014, Parlamentul RM a votat modificări la Codul de Procedură 

Penală şi prin art. 1101 au fost instituite camerele de audiere a 

minorilor. Astfel, conform informaţiilor pentru anul  2014 reiese 

următoarele: 

- Procuratura Generală a amenajat și a pus în funcțiune Camere de 

audiere a minorilor în sediile procuraturilor raioanelor Anenii Noi, 

Cahul, Leova, Ocniţa, Călăraşi, Orhei şi Soroca, câte 2 în toate trei 

regiuni – nord, centru şi sud ale ţării. Toate spaţiile sunt funcţionale şi 

dotate cu mobilier şi echipament de înregistrare audio/video.  

- Ministerul Afacerilor Interne a informat că, pe parcursul anului 

2013, au fost executate lucrări de reparație a camerelor nominalizate 

în 7 inspectorate de poliție, inclusiv: Centru, Botanica, Ciocana ale 

DAI mun. Chișinău, precum și în inspectoratele de poliție Criuleni, 

Edineț, Căușeni și Ceadîr-Lunga.  

- Consiliul Superior al Magistraturii a informat că, în prezent sunt 30 

de instanţe judecătoreşti dotate cu o cameră de audiere a martorilor 

minori, fiind într-o stare bună, dotate cu tot necesarul (mobilă şi utilaj 

tehnic), câteva au lipsă de mobilier sau utilaj tehnic sau ambele.  

Totodată, Grupul de lucru s-a întrunit la data de 24.06.2014 şi la 

11.09.2014 pentru a elabora criteriile de selectare a candidaţilor 

pentru a deţine statutul de intervievator. Potrivit modificărilor 

introduse prin Legea nr. 163 din 18.07.2014, grupul de lucru a 

elaborat criteriile de selectare a candidaţilor pentru instruire în calitate 

de intervievator. Astfel, Grupul de lucru a elaborat un proiect de 
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program comprehensiv de instruire a intervievatorilor. Mai mult, cu 

suportul Centrului Naţional pentru Prevenirea Abuzului faţă de Copii 

(CNPAC) şi cu sprijinul UNICEF Moldova, a fost  organizat în 

perioada de 25-28 mai 2015 un curs de instruire a intervievatorilor 

pentru procedura de audiere a copiilor victime/martori ai infracțiunilor 

în contextul aplicării art. 1101 CPP. 

2. În partea ce ţine de sistemul de colectare a datelor privind copiii în 

contact cu legea, în cadrul Grupului de lucru cu privire la justiția 

juvenilă din cadrul Ministerului Justiției a fost discutată necesitatea 

dezvoltării în continuare a setului de indicatori. Grupul de lucru a 

beneficiat de asistența expertului din Lituania Justina  Alsyte-

Gogeliene, care a asistat Ministerul Justiției la elaborarea unui set de 

indicatori exhaustivi. Astfel, la 26 ianuarie 2015 între Ministrul 

Justiției, Oleg Efrim, și ministrul Afacerilor Interne, Dorin Recean, a 

fost semnat un Ordin comun nr. 19/17, prin care a fost aprobat 

Tabelul de indicatori pentru colectarea datelor statistice cu privire la 

minori. Acest tabel uniformizat va permite colectarea amplă a datelor 

și informațiilor, atât despre minorii aflați în conflict cu legea, cât și 

despre minorii aflați în contact cu legea. 

 B.4.2.(1) 

Dezvoltarea, testarea 

și punerea 

în aplicare a 

programelor de 

învățământ general 

și profesional pentru 

Programe 

dezvoltate 

și aplicate 

MJ, 

DIP, 

OCP 

realizat 

(programe 

dezvoltate și 

aplicate) 

Hotărîrea Guvernului 

Nr.721 din 03.09.2014 

privind reorganizarea 

instituțiilor învățământului 

mediu profesional pentru 

aprobarea Ordinului 

ministerial (MJ ME 

Acţiunea dată este în proces continuu şi este de competența comună a 

Ministerului Educației și Departamentului instituțiilor penitenciare, 

conform ordinului interministerial ME nr.40 din 01.06.2009, MJ 

nr.217 din 04.06.2009 și MF nr.48 din 04.06.2009.  

Instruirea generală. Setul de programe pentru instruire generală a 

minorilor este elaborat de Ministerul Educației, în coordonare cu 

Institutul de Științe ale Educației. Astfel, conform Ordinului comun 
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copiii din detenție nr.1012 nr 4-12 din 

10.01.2014 și 25.09.2014), 

privind organizarea 

grupurilor pentru instruirea 

deținuților în cadrul 

instituțiilor de învățământ 

mediu profesionist  

Setul de programe pentru 

învățământul general al 

minorilor, elaborat de 

Ministerul Educației 

Datele Departamentului 

Instituțiilor Penitenciare 

privind numărul și rata 

minorilor condamnați care 

beneficiază de învățământ 

profesionist 

nr.751 din 28.08.2012, Ministerului Finanţelor nr.104 din 03.09.2012 

şi Ministerului Justiţiei nr.399 din 30.08.2012 „Cu privire la 

deschiderea unor clase de instruire generală a deţinuţilor minori din 

penitenciare” în cadrul instituţiilor penitenciare unde se deţin minori, 

funcționează clase de instruire generală, afiliate şcolilor, gimnaziilor 

din raza dislocării instituţiei penitenciare. La moment în sistemul 

penitenciar se deţin 62 minori în cadrul a 6 instituţii penitenciare. 

Instruirea profesională. Instruirea profesională este organizată în baza 

Hotărârii Guvernului nr.721 din 03.09.2014 „Cu privire la 

reorganizarea unor instituţii de învățământ secundar profesional” şi 

conform ordinului comun al Ministerului Educaţiei nr.1012 din 

25.09.2014 şi Ministerul Justiţiei nr.412 din 01.10.2014  „Cu privire 

la organizarea unor grupe pentru formarea profesională a deţinuţilor 

în cadrul instituţiilor de învățământ secundar profesional”.   

În temeiul actelor menționate, procesul de instruire al minorilor este 

realizat în toate cele șase penitenciare care asigură deținerea 

minorilor, care este organizat după cum urmează: 

1. Penitenciarul nr.5-Cahul (cu statut de izolator de urmărire penală) 

se deţin 3 minori. Cu ei este organizată instruirea generală de către 

Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu” or. Cahul. În urma evaluării s-a 

constatat că, nivelul de cunoştinţe acumulate pînă la momentul 

deţinerii corespunde elevilor de clasa a 8-a, respectiv fiind instruiţi 

conform programelor de clasa a 8-a. 

2. Penitenciarul nr.7-Rusca (penitenciar pentru femei) se deţine o 

minoră, a cărei instruire generală este asigurată de către Liceul 

Teoretic din Lăpuşna, conform programului pentru clasa a 7-a.   

3. Penitenciarul nr.11-Bălţi (cu statut de izolator de urmărire penală) 
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se deţin 7 minori. Instruirea generală este asigurată de Şcoala Medie 

nr. 9,  or. Bălţi. Conform datelor şcolare este formată o clasă mixtă, 

reieşind din faptul că, unii din ei au absolvit: 6 (şase) clase, 7 (şapte) 

clase, 8 (opt) clase şi 9 (nouă) clase.  

4. Penitenciarul nr.13-Chişinău (cu statut de izolator de urmărire 

penală) se deţin 16 minori. Instruirea generală este asigurată de către 

Gimnaziul nr.41, mun. Chişinău. În privința acestora este organizată 

instruirea pentru clasa a 5-a , a 7-a, şi a 9-a.  

5. Penitenciarul nr.17-Rezina (cu statut de izolator de urmărire 

penală), se deţin 8 minori. Instruirea generală este asigurată de către 

Gimnaziul Saharna, or. Rezina. Conform evaluării, minorii sunt 

instruiţi în baza programelor claselor a 7-a, a 8-a şi a 9-a. 

6. Penitenciarul nr.10-Goian se deţin 27 minori. Instruirea generală 

este asigurată de către Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” com. 

Ciorescu. Conform evaluării, 10 minori beneficiază de instruire 

generală în baza programelor claselor a  8-a şi a 9-a. 

De menţionat că, în afară de instruirea generală cu minorii din 

Penitenciarul nr.10-Goian este organizată şi instruirea profesională în 

cadrul proiectului „De noi depinde viitorul nostru”, iniţiat de Fundaţia 

„Regina Pacis”, la trei meserii: frizer - 6 minori, cizmar - 5 minori şi 

bucătar - 7 minori. În 2014, în Penitenciarul nr.10-Goian a fost 

deschisă o clasă la meseria „Lăcătuş la repararea automobilelor”, 

afiliată Şcolii profesionale nr.9 Chişinău, unde sunt instruiţi 15 

minori. În acest sens, a fost amenajat şi un atelier cu utilaj modern 

pentru desfăşurarea practicii de producere. 
 

 

 

 

B 5. INTOLERENȚA FAȚĂ DE CORUPȚIE 
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B.5.1(1) Modificări 

ale cadrului legal 

care să permită 

aplicarea testelor de 

integritate pentru a 

analiza lucrătorii din 

sistemul justiției 

(debutanți și cei 

încadrați în câmpul 

muncii) și a verifica 

modul de completare 

și verificare a  

declarațiilor de 

interese, venituri, 

proprietăți pentru a 

combate îmbogățirea 

ilegală  

 

 

 

Amendame

nte 

elaborate și 

propuse 

Parlamentul

ui 

MJ, 

CNA 

Realizat  

 

Legea Nr. 325 din 23 

decembrie 2013 privind 

testarea integrității 

profesionale;  

Hotărîrea Guvernului 

Nr.767 din 19.09.2014 

privind implementarea 

Legii Nr.325 din 23 

decembrie 2013 privind 

testarea integrității 

profesionale;  

Modificări la Legea privind 

Comisia Națională de 

Integritate și la Legea 

privind declarațiile de avere 

și interese personale pentru 

modificarea procedurii de 

completare și verificare a 

declarațiilor de interese 

personale, avere și venituri 

în vederea combaterii 

îmbogățirii ilicite 

Ordinul nr. 387/2014 al MJ 

privind crearea unui grup de 

lucru pentru elaborarea 

proiectului de modificări la 

1. La data de 14 februarie 2014 a intrat în vigoare Legea nr 325 din 

23.12.2013 cu privire la testarea integrității profesionale, care are 

drept scop prevenirea şi combaterea corupției în cadrul  entităţilor 

publice, verificarea respectării regulilor de conduită şi înlăturarea 

riscurilor de corupţie.  

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id

=351535 

2. La 19.09.2014 a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr.767 pentru 

implementarea Legii nr.325/2013 privind testarea integrităţii 

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

&lang=1&id=355238 

3.Reieşind din prevederile art. 4, art. 7 alin. (2) lit. b), art. 16 alin. (6) 

şi art. 22 alin. (4) al Legii 325/2013, HG conţine două anexe care 

cuprind Regulamentul cu privire la evidenţa cazurilor de influenţă 

necorespunzătoare şi Regulamentul privind înfiinţarea Cazierului 

testării integrităţii profesionale a agenţilor publici. În cadrul CNA a 

fost creată subdiviziunea specializată de testare a integrităţii 

profesionale, precum şi aprobat regulamentul de funcţionare a 

acesteia, s-a efectuat instruirea testatorilor de integritate profesională 

de către experţi din cadrul subdiviziunilor similare din România, 

Ungaria şi Marea Britanie.  

În cadrul CNA a fost creat grupul de lucru, format din reprezentanţii 

CNA şi Centrului de Guvernare Electronică, care elaborează caietul 

de sarcini pentru crearea bazei de date cu privire la rezultatele 

testelor de integritate profesională a agenţilor publici. În vederea 

alinierii la standardele internaționale în domeniu, dezvoltării 

performanțelor în prevenirea corupției și pentru digitalizarea 

procesului de lucru în domeniul testării integrității instituționale, a 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=351535
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=351535
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=351535
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=351535
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=351535
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=351535
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355238
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355238
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Legea privind Comisia 

Națională de Integritate 

(2011) 

fost reperfectat (în contextul modificărilor Legii nr.325/2013) noul 

Caiet de sarcini pentru crearea Sistemului Informatic „Cazierul 

Integrității profesionale a agenților publici”, care va conține atît 

cazierul de integritate al agentului public, cît și probele în format 

electronic. Fiind vorba despre un sistem foarte sofisticat și care 

necesită resurse financiare de proporții, partea donatoare a inițiat 

procedura de licitație internațională pentru crearea softului dat, care 

se va desfășura în luna aprilie-mai 2016, iar darea în primire a 

lucrărilor va fi preconizată pentru o perioadă de un an de la semnarea 

contractului. 

4.Totodată, în baza hotărârii Curţii Constituţionale privitor la 

controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr.325 din 23 

decembrie 2013 privind testarea integrității profesionale au fost 

declarate neconstituționale mai multe articole din lege. 

Urmare a hotărârii Curții Constituționale, prin Ordinul Ministrului 

Justiției nr.215 din 21 mai 2015 a fost creat un grup de lucru inter-

instituțional, în vederea analizei propunerilor de modificare a Legii 

nr.325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrității 

profesionale și elaborării unui proiect de lege în acest sens. 

Proiectul a fost adoptat prin  Legea nr.102 din 26.05.2016. 

Prin intermediul legii respective a) Legea nr. 325 din 23.12.2013 

privind testarea integrităţii profesionale a fost ajustată la dispoziţiile 

Hotărîrii Curţii Constituţionale nr. 7 din 16.04.2015, b) legislaţia 

naţională a fost ajustată la prevederile Legii nr. 325 din 23.12.2013 

privind testarea integrităţii profesionale, c) a fost introdusă evaluarea 

integrităţii instituţionale.   

În calitate de impact al implementării Legii se aşteaptă prevenirea și 

combaterea mai eficientă a manifestărilor de corupţie, în special 
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aplicarea sancţiunilor disciplinare asupra agenţilor publici care nu 

corespund criteriilor de integritate va contribui la implementarea 

principiului „zero toleranţă la corupţie”. 

5.Referitor la verificarea modului de completare și verificare a  

declarațiilor de interese, venituri, proprietăți pentru a combate 

îmbogățirea ilegală, în luna septembrie 2014 prin ordinul nr. 387 din 

16.09.2014 a fost creat grupul de lucru inter-instituţional în vederea 

elaborării modificărilor la următoarele acte normative :   

- proiectul legii (noi) privind declararea averii şi intereselor 

personale, care stabileşte obligația declarării averii și intereselor 

personale, a persoanelor cu funcții de demnitate publică, personalul 

din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, 

judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici şi a altor persoane 

care exercită o funcție publică, modul de declarare şi de exercitare a 

controlului asupra averii acestor persoane, modul de declarare şi 

soluţionare a conflictului de interese, a incompatibilităţii şi 

restricţiilor ;  

- proiect de lege (nouă) cu privire la Autoritatea Națională de 

Integritate, care reglementează organizarea, atribuţiile, 

împuternicirile, precum şi alte aspecte relevante pentru activitatea 

Centrul Național de Integritate, procedura de control a averilor și 

intereselor personale, respectării regimului juridic al conflictului de 

interese, incompatibilităţii și restricțiilor; 

- proiectul legii de modificare şi completare a unor acte legislative 

(Codul penal, Codul contravenţional, Codul de procedură civilă, etc.) 

scopul căreia fiind de a aduce cadrul normativ în concordanţă cu 

prevederile celor 2 legi menționate anterior.  

La 16-17 decembrie 2014 a fost organizată prezentarea publică a 
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proiectelor de legi menţionate şi la data de 19.01.2015 au fost 

transmise instituţiilor interesate şi Consiliului Europei spre avizare.  

Proiectele au fost definitivate în baza avizelor instituțiilor interesate. 

Au fost recepționate expertizele Băncii Naționale a Moldovei și 

Consiliului Europei. 

Aceste trei proiecte de legi formează al doilea set de proiecte-

anticorupție, promovat de Ministerul Justiției. Proiectele au fost 

remise Guvernului spre examinare și ulterior restituite. 

Setul de proiecte a fost examinat repetat și aprobat la ședința 

Guvernului din 03.02.2016 și adoptate la data de 17.06.2016. 
 B.5.1.(2) 

Modificarea sau, 

după caz, elaborarea 

de coduri de etică 

profesională pentru 

actorii din sectorul 

justiției 

 

Modificările 

aduse 

codurilor 

etice 

elaborate și 

adoptate 

MJ, 

CNA 

realizat  

 

Codul de etică al 

procurorilor Codul de etică 

al magistraților Codul de 

etică al avocaților Codul de 

etică al executorilor 

judecătorești  

Codul de etică al angajaților 

sistemului de executare 

Ministerul Justiţiei a contractat expertul român Cristi Danileţ 

(membru CSM al României) pentru a elabora Studiul privind 

standardele etice prevăzute de codurile deontologice ale 

reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei. La data de 19 

noiembrie 2014 Ministerul Justiției a organizat o discuţie publică 

privind principiile eticii profesionale în profesiile juridice, în cadrul 

căruia a fost prezentat proiectul Studiului privind analiza normelor 

de etică profesională pentru profesiile juridice. 

1.Codul de etică a procurorilor a fost elaborat și aprobat prin 

Hotărîrea Consiliului superior al procurorilor nr.12-173/15 cu privire 

la aprobarea Codului de etică şi conduită al procurorului 

2.Codul de etică a magistraților a fost aprobat la Adunarea Generală 

a judecătorilor la  data de 11 septembrie 2015. 

3.Codul de etică al avocaților a fost elaborat de grupul de lucru sub 

patronajul ABA ROLI Moldova, a fost supus consultărilor publice  și  

la data de 1 iulie 2016 a fost aprobat la Congresul Uniunii 
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Avocaților. 

4.Codul de etică a executorilor judecătorești a fost adoptat la 

Congresul IX al executorilor judecătorești din data de 18.09.15. 

5.Codul de etică al angajaților sistemului de executare a fost aprobat 

prin ordinul Ministrului Justiției la data de 7 noiembrie 2012. 

 B.5.1(3) Dispozițiile 

legale referitoare la 

avertizorii de 

integritate, în 

concordanţă cu 

recomandările 

GRECO, aplicate 

 

Reglementă

rile interne 

privind 

protecția 

avertizorilor 

de 

integritate, 

adoptate 

MJ, 

CNA 

realizat 

 

 

Hotărîrea Guvernului 

Nr.707 din 09.09.2013 

privind Regulamentul-cadru 

care stabilește regulile 

conform cărora vor fi 

înregistrate avertismentele 

despre posibilele ilegalități 

comise în instituții.  

Regulamente interne 

privind protecția 

avertizorilor instituțiilor 

relevante ale sectorului 

justiției în conformitate cu 

legea. 

1. Pentru a asigura protecţia persoanelor care informează cu bună-

credinţă despre comiterea unor acte de corupţie şi pentru asigurarea 

unei protecţii corespunzătoare a acestora, a fost adoptată Legea nr. 

277 din 27.12.2011 privind modificarea şi completarea unor acte 

legislative (Legea 90/2008, Legea 25/2008, Codul contravenţional) 

ce a instituit măsuri de protecţie a funcţionarilor publici care 

informează cu bună-credinţă despre comiterea actelor de corupţie şi a 

celor conexe corupţiei, a faptelor de comportament corupţional, 

despre nerespectarea regulilor privind declararea veniturilor şi a 

proprietăţii şi despre încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul 

de interese. 

2.Centrul Național Anticorupție a elaborat proiectul de hotărîre a 

Guvernului pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

avertizorii de integritate. Proiectul a fost aprobat în şedinţă de 

Guvern la data 09.09.2013 (Hotărîrea Guvernului nr. 707 din 

09.09.2013). 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id

=349584 

Actualmente, se elaborează proiectul de lege cu privire la denunţarea 

corupţiei şi protecţia avertizorilor de integritate. Proiectul este la 

etapa de elaborare de către un grup de lucru în cadrul Centrului 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349584
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349584
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Naţional Anticorupţie (cu participarea altor autorităţi, a experţilor 

internaţionali din partea PNUD şi ai societăţii civile). Odată cu 

adoptarea legii, cadrul legal naţional privind protecţia avertizorilor 

va fi consolidat şi instituţiile vor aplica corespunzător prevederile în 

domeniu. 

3.În perioada anului 2014, 92% din autorităţile administraţiei publice 

centrale monitorizate în cadrul Strategiei Naţionale Anticorupţie şi-

au aprobat propriile regulamente interne privind avertizorii de 

integritate, iar 8 % sunt la etapa de elaborare a regulamentelor vizate 

(Ministerul Educaţiei, Ministerul Mediului). 

Urmare a solicitării CNA, 100% entităţi publice monitorizate (peste 

980 instituţii din cele 1049 care au fost informate) au instituit registre 

de declarare a conflictelor de interese, de raportare a influenţelor 

necorespunzătoare şi a avertizărilor de integritate. 

 B.5.2 (1) Sistemul 

pentru evaluarea 

periodică a 

performanțelor 

judecătorilor, 

introdus și 

majoritatea 

judecătorilor, 

evaluați; noul sistem 

de evaluare a 

procedurilor 

disciplinare a 

judecătorilor, 

Numărul de 

judecători 

evaluați 

conform 

noului 

sistem de 

evaluare a 

performanțe

lor 

MJ, 

CSM 

realizat 

(judecători 

evaluați) 

Hotărârile Comisiei de 

evaluare privind evaluarea 

performanței 

 

Urmare a intrării în vigoare a noilor prevederi legale (Legii nr. 153 

pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, Legii nr. 154 

privind selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor), 

care prevedeau crearea unui nou Colegiu pe lângă Consiliul Superior 

al Magistraturii şi introducerea unui nou mecanism de evaluare a 

judecătorilor, având ca scop stabilirea nivelului de cunoştinţe şi 

abilităţi profesionale ale judecătorilor, aplicarea cunoştinţelor 

teoretice în practică, stabilirea aspectelor slabe dar şi forte din 

activitatea judecătorilor, de către CSM au fost demarate procedurile 

de rigoare în vederea formării Colegiului de evaluare. 

În perioada de raportare (lunile ianuarie-decembrie 2014), au fost 

evaluați 211 judecători (din totalul de 414), conform art. 30 alin. (4) 

al Legii nr. 154 din 05.07.2012 şi Graficului aprobat prin hotărîrea 
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introdus 

 

CSM nr. 545/22 din 09.07.2013, în mod ordinar (periodic) au fost 

evaluați 155 judecători (CA Chişinău; CA Bălţi; CA Bender; CA 

Cahul; Judecătoriile Botanica, Buiucani şi Centru, mun. Chişinău, 

Cimişlia, Basarabeasca, Criuleni, Călărași, Dubăsari, Hâncești, 

Ialoveni, JCC, Nisporeni, Orhei, Bălți, Rezina, Strășeni, Edineț, 

Briceni, Dondușeni, Drochia, Fălești, Florești, Ocnița, Sîngerei), iar 

în mod extraordinar şi anume la cererea personală, prin care au 

solicitat: transferul în altă instanţă; promovare la o instanţă ierarhic 

superioară; numirea până la atingerea plafonului de vârstă; 

reconfirmarea din judecător de instrucţie în judecător de drept 

comun, au fost evaluaţi 58 judecători. 

Pe parcursul lunilor ianuarie-decembrie 2014 au avut loc 17 şedinţe 

ale Colegiului, în cadrul cărora judecătorilor evaluaţi le-au fost 

acordate 7 calificative „excelent”, 127 calificative „foarte bine”, 70 

calificative „bine”, 5 calificative „insuficient”, 1 calificativ „eşuat”. 

În privinţa judecătorilor care cumulează şi funcţia de preşedinte de 

instanţă judecătorească, de către Colegiu se adoptă 2 hotărâri, 

judecătorii nominalizaţi fiind astfel, evaluaţi şi ca judecători şi ca 

preşedinţi de instanţe. În acest sens, în anul 2014 au fost adoptate de 

către Colegiul de evaluare a performanţelor judecătorilor 239 de 

hotărâri.  
http://csm.md/hotariri-ce.html 

Prin Hotărârile Colegiului de evaluare 5 judecători au fost evaluați cu 

calificativul ”insuficient”, cu evaluarea extraordinară repetată în 

termen de 9 sau 12 luni. Un judecător de instrucţie a fost demis din 

funcţia de judecător conform art. 25 alin. (1), lit. b) din Legea cu 

privire la statutul judecătorului şi art. 23 alin. (3) al Legii nr. 154 din 

05 iulie 2012 privind selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera 

http://csm.md/hotariri-ce.html
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judecătorilor. 

În perioada ianuarie – decembrie 2015, Colegiul de evaluare 

a performanţelor judecătorilor s-a convocat în 7 ședințe, a evaluat, 

în mod ordinar și extraordinar, 64 de judecători și 3 președinți din 

instanțele judecătorești ale Republicii Moldova, adoptînd 70 de 

hotărîri. 

 Conform art. 30 alin. (4) al Legii nr. 154 din 05.07.2012 

privind selecția, evaluarea performanțelor și cariera judecătorilor şi 

Graficului aprobat prin hotărîrea CSM nr. 545/22 din 09.07.2013, în 

mod ordinar (periodic) au fost evaluați 43 de judecători din cadrul 

Curții de Apel Chişinău, Judecătoriilor Botanica, Buiucani și Rîșcani 

din mun. Chișinău, Judecătoriilor Anenii Noi, Bender, Cahul, 

Căușeni, Ceadîr-Lunga, Comrat, Leova, Ocnița, Orhei, Soroca, 

Ștefan-Vodă, Taraclia, Telenești, Ungheni, Vulcănești și Judecătoriei 

Comerciale de Circumscripție.  

 În temeiul art. 13 alin. (3) și alin. (4) din Legea nr. 154 din 

05.07.2012, în mod extraordinar, la cererea personală a judecătorilor, 

în legătură cu numirea în funcție pînă la atingerea plafonului de 

vîrstă, promovarea la o instanță superioară, numirea în funcția de 

președinte/vicepreședinte de instanță, transferul la o instanță de 

același nivel sau la o instanță inferioară, precum și în cazul obținerii 

calificativului ”insuficient” la evaluarea periodică, au fost evaluaţi 

22 judecători din cadrul Curții Supreme de Justiție, Curții de Apel 

Chișinău, Judecătoriilor Botanica, Buiucani, Centru și Ciocana din 

mun. Chișinău, Judecătoriilor Anenii Noi, Basarabeasca, Bălți, 

Bender, Călărași, Căușeni, Ceadîr-Lunga, Criuleni, Edineț, Hîncești, 

Ialoveni și Leova. 

 În rezultatul desfășurării procedurii de evaluare, 6 judecători 
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au obținut calificativul „excelent”, 33 judecători – calificativul 

„foarte bine”, 25 judecători – calificativul „bine” și 1 judecător – 

calificativul „insuficient”. Judecătorului, apreciat  cu calificativul 

”insuficient”, i s-a acordat termen pentru susţinerea evaluării repetate 

în luna martie 2016.  

 Colegiul de evaluare a adoptat 3 hotărîri în privinţa judecătorilor care 

exercită şi funcţia de preşedinte al instanţei judecătorești, fiind 

evaluată activitatea acestora, atît în calitate de judecători, cît și în 

calitate de președinți ai instanțelor judecătorești.  

 În consecință, 3 președinți ai instanțelor judecătorești – președinții 

Curții Supreme de Justiție, Judecătoriei Soroca și Judecătoriei 

Ungheni, au fost apreciați cu calificativul ”excelent”. 

În perioada ianuarie – septembrie 2016, de către Colegiul de 

evaluare a performanțelor judecătorilor din cadrul Consiliului 

Superior al Magistraturii, au fost evaluați 77 judecători din instanțele 

judecătorești ale RM. 

Astfel, conform art. 30 alin. (4) al Legii nr. 154 din 

05.07.2012 şi Graficului aprobat prin hotărîrea CSM nr. 53/3 din 

09.02.2016, în mod ordinar (periodic) au fost evaluați judecători din 

cadrul Curții Supreme de Justiție, Curților de Apel Chişinău, Cahul 

și Bălți, Judecătoriilor Orhei, Ialoveni, Fălești, Drochia, Sîngerei, 

Botanica, Centru, Rîșcani și Buiucani mun. Chișinău, iar în mod 

extraordinar şi anume la cererea personală și în legătură cu 

acordarea calificativului insuficient la evaluarea precedentă, a fost 

evaluat 1 judecător. 

Pe parcursul perioadei respective au avut loc 6 şedinţe ale 

Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, în cadrul 

cărora, judecătorilor evaluaţi le-au fost acordate 26 de calificative 
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„excelent”, 47 de calificative; „foarte bine” și 10 calificative: 

„bine”.  
 

 

 

 

C1. PROTECȚIA DREPTURILOR OMULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

 C.1.1(1) Asigurarea 

realizării eficiente a 

Foii de Parcurs 

privind punerea în 

aplicare a Legii cu 

privire la egalitatea 

de șanse și creșterea 

gradului de 

conștientizare 

privind problemele 

de discriminare 

Numărul de 

acțiuni din 

Foaia de 

Parcurs 

puse în 

aplicare 

GRM, 

MJ 

realizat 

(acțiuni 

realizate) 

 

Raportul anual de progres 

al Consiliului pentru 

prevenirea și combaterea 

discriminării 

Pentru implementarea celor 5 Obiective specifice prevăzute de Foaia 

de parcurs pentru implementarea Legii privind asigurarea egalității 

pentru perioada 2014-2016 au fost planificate  68 de măsuri. Consiliul 

pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității în 

2014 a realizat 49 de măsuri, celelalte au fost transferate pentru 

perioada 2015-2016 din motivul lipsei persoanelor calificate, 

specializate în domeniu. Gradul de implementare a Foii de parcurs 

este reflectată în Raportul pentru 2014 privind  activitatea realizată de 

CPPEDAE  în domeniul egalității și nediscriminării, care a fost 

aprobat şi publicat pe pagina web a Consiliului.  

Consiliul, în anul 2015 respectiv 2016, a continuat implementarea 

măsurilor prevăzute în Foaia de parcurs privind punerea în aplicare a 

Legii cu privire la asigurarea egalității. Actualmente se atestă o 

realizare în proporție de 99% a măsurilor planificate. Rezultatele 

implementării vor fi reflectate în raportul anual (perioada 2016) care 

urmează să fie făcut public în martie 2017.  

 C.1.1.(2)  

Elaborarea, 

prezentarea și 

adoptarea Legii cu 

privire la ratificarea 

Legea este 

adoptată și 

publicată 

GRM, 

MJ 

nerealizat 

 

Legea pentru ratificarea 

Protocolului nr.12 la 

CEDO, publicată în 

Monitorul Oficial 

Ministerul Justiției a iniţiat procesul de întocmire a setului de acte în 

scopul ratificării protocolului nr. 12 CEDO. La 17 ianuarie 2015 

pachetul de acte în vederea ratificării Protocolului nr. 12 la Convenţia 

pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale 

(CEDO) a fost remis spre examinare şi avizare instituţiilor de resort, 
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protocolului nr. 12 la 

CEDO 

 

cât şi subdiviziunilor interne ale Ministerului Justiţiei (scrisoarea MJ 

nr. 02/185).  
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislativ

e/tabid/61/LegislativId/2768/language/ro-RO/Default.aspx 
 C.1.2.(1)  

Modificările aduse 

Codului de 

procedură penală, 

adoptate 

 

Modificările 

adoptate 

 

CRM, 

MJ 

realizat  

 

Legea pentru modificarea 

Codului de Procedură 

Penală pentru armonizarea 

cu prevederile art. 5 din 

Convenție și jurisprudența 

CEDO, adoptată  

 

 

Prin Ordinul ministrului justiției nr. 70 din 22.02.2013 a fost 

constituit un grup de lucru, privind elaborarea concepţiei privind 

identificarea deficienţelor şi lacunelor existente în legislaţia procesual 

penală a Republicii Moldova, incompatibile cu standardele stabilite 

de CEDO şi jurisprudenţa CEDO. 

Urmare a acestuia a fost elaborat un proiect de lege de modificare a 

Codului de procedură penală. Proiectul a fost adoptat prin Legea 

nr.100  

din 26.05.2016.d 
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislativ

e/tabid/61/LegislativId/2814/language/ro-RO/Default.aspx 
 C.1.3.(1)  Centrul 

pentru Drepturile 

Omului și-a 

consolidat 

capacitatea 

instituțională și 

întrunește condițiile 

necesare pentru 

activitatea eficientă 

Raport de 

evaluare de 

către experți 

independenț

i 

Parlam

entul, 

GRM, 

MJ, 

MF, 

CpDO

M  

realizat 

(raport 

efectuat) 

Raport de evaluare a 

capacității Centrului pentru 

Drepturile Omului  

 

1.Raportul de evaluare a fost elaborat de către Proiectul de Asistență 

Tehnică UE Suport în coordonarea Reformei în domeniul Justiției în 

Republica Moldova (proiect de asistență tehnică care a demarat în 

august 2013 și care asigură buna realizare a activităților reglementate 

de Pilonul 7 al Strategiei). Raportul reflectă o analiză referitor la 

structura CpDOM în baza noilor prevederi legislative, capacitatea 

instituțională și condițiile necesare pentru activitatea eficientă. 

Raportul a fost expediat Centrului pentru Drepturile Omului pentru a 

fi consultat.  

2.Suplimentar Legii cu privire la avocatul poporului nr. 52 din 3 

aprilie 2014, Ministerul Justiției a elaborat proiectul Legii pentru 

completarea Constituției Republicii Moldova.  Acest proiect propune 

completarea Titlului III din Constituţia Republicii Moldova cu 

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2768/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2768/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2814/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2814/language/ro-RO/Default.aspx
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capitolul X, intitulat „Avocatul Poporului", care va reglementa la 

nivel de Constituție modul de numire în funcție, misiunea, imunitățile 

și garanțiile, precum și aspecte privind independenţa şi 

incompatibilităţile funcţiei de Avocat al Poporului. Ulterior 

recepționării raportului de expertiză anticorupție, proiectul a fost 

definitivat. Prin  scrisoarea nr. 03/11844 din 12 decembrie 2014 

proiectul Legii a fost remis Guvernului spre examinare. Prin indicația 

Guvernului nr. 1506-617 din 17.12.2014, în legătură cu demisia 

Guvernului, proiectul a fost restituit de către Guvern pentru 

reexaminare. Proiectul a fost definitivat și aprobat prin HG Nr.374 din 

01.04.16 și înregistrat în Parlament cu nr. 175 din 21 aprilie 2016. 

3.Totodată, în vederea asigurării funcționarii Legii cu privire la 

Avocatul Poporului a fost elaborat proiectul Legii cu privire la 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Oficiului 

Avocatului Poporului care a fost adoptat prin Legea nr. 164 din 

18.06.2015. Potrivit Legii nr.164 din 31.07.2015, Parlamentul a 

aprobat efectivul-limită al Oficiului Avocatului Poporului în număr de 

65 de unități. În prezent în instituție activează 34 de angajați, dintre 

care 27 de funcționari publici. 

 

4.La fel au fost elaborate modificări la cadrul normativ conex Legii 

nr. 52 cu privire la Avocatul Poporului, care a fost adoptat prin Legea 

nr. 166 din 18.06.2015. 

Realizările majore în ultima perioada sînt următoarele: 

La data de 08.04.2016- numit Avocat al poporului pentru drepturile 

copilului(mandate de 7 ani)- Hotărîrea parlamentului nr. 61 din 

08.04.2016. 
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La data de 05.07.2016 a fost instituit Mecanismul de prevenire a 

Torturii, prin Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului 

pentru prevenirea torturii 

A fost consolidată structura responsabilă pentru comunicarea cu 

partenerii interni și externi,  promovarea drepturilor omului, instruirea 

grupurilor țintă (grupuri profesionale și cetățeni). Este în proces de 

modificare pagina web oficială a instituției. 

Este implementată o abordare nouă față de procedura de examinare a 

cererilor parvenite de la cetățeni,  astfel încît resursele umane sa fie 

utilizate cit mai eficient.  Aceasta abordare a fost necesară în cintextul 

numărului foarte mare de cereri și adresări verbale către oficiu, 

acestea fiind deseori neîntemeiate. 

In noua structură a instituției se regăsește unitatea responsabilă pentru 

atragerea resurselor financiare pentru dezvoltarea și implementarea 

proiectelor instituționale și coordonarea/comunicarea cu donatorii. 

A fost instituită funcția de Secretar general al Oficiului - organizarea 

activității instituției,  asigurarea comunicării între subdiviziunile 

structurale,  intre subdiviziuni și Avocații Poporului,  managementul 

resurselor umane și financiare,  gestionarea patrimoniului instituției, 

planificarea pe termen mediu și lung a activităților instituției,  

instituirea mecanismelor decintrol,  coordonarea/comunicarea cu 

partenerii de dezvoltare. 

Au fost și se mai află în proces de elaborare  documente interne 

metodologice(instrucțiuni,  ghidurı)  pentru unificare/standardizarea 
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proceselor specifice de lucru în instituție. 

Este asigurată instruirea tuturor colaboratorilor instituției pe subiecte 

ce țin de drepturile omului,  instruirea și consolidarea capacităților 

manageriale ale șefilor de subdiviziuni și ale Secretarului general,  în 

baza planurilor de instruire,  inclusiv planuri individuale. 

La 1 octombrie 2016 Parlamentul a transmis la balanța Oficiului 

Avocatului Poporului clădirea în care este amplasată actualmente 

instituția. 


