
 
 

 

 

PILONUL IV.  INTEGRITATEA ACTORILOR SECTORULUI JUSTIŢIEI 

RAPORT ANUAL  2014 

 

Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului IV al Strategiei de reformă a sectorului justiției  

Secretariatul Grupurilor de lucru pentru monitorizarea implementării SRSJ 2011-2016 

 

 

Notă: Raportul a fost aprobat în cadrul ședinței grupului  de coordonare și monitorizare din 12 februarie 2015 

 

I. ASPECTE GENERALE 

 

Pilonul IV al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 conţine dispoziţii privind prevenirea şi lupta cu corupţia şi se referă la aspecte ce ţin de lupta 

eficientă cu corupţia din sectorul justiţiei, consolidarea mecanismelor de implementare a standardelor etice şi de conduită anticorupţie la nivelul tuturor instituţiilor din 

sectorul justiţiei şi dezvoltarea unei culturi de intoleranţă faţă de fenomenul corupţiei prin intermediul organelor de autoadministrare din cadrul sectorului justiţiei. Pilonul 

IV nu se focusează pe un anumit sub-sector, ci se referă la sectorul justiţiei în ansamblul său şi la principiul toleranţei zero faţă de corupţie ca şi fundament al asanării şi 

reformării sectorului justiţiei într-un stat de drept.  

 

În general, conform Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, în Pilonul IV sunt prevăzute pentru 

realizare 56 de acţiuni. Pînă în trimestrul IV anul 2014, conform termenelor, trebuiau realizate 64 de acţiuni,  dintre care 46 acţiuni sunt scadente, 8 au un caracter 

continuu, iar 10 acţiuni sunt cu un termen mai mare de realizare. Pentru aceste 42 de acţiuni este prezentat mai jos tabelul cu informaţii privind gradul de realizare şi alte 

detalii, în conformitate cu prevederile Metodologiei de monitorizare a implementării Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016. Astfel, au fost 

reflectate informaţii cu privire la termenele şi nivelul de realizare al acţiunilor, măsurile întreprinse, mijloacele financiare utilizate/parteneriatele cu donatorii pentru 

realizarea acţiunilor, dificultăţi şi provocări privind procesul de realizare al acţiunilor. Totodată, au fost indicate actele probatoare care demonstrează realizarea acţiunii. 

Pentru a oferi un impact vizual cu privire la implementarea acţiunilor, s-a optat pentru aplicarea culorilor de marcaj după cum urmează: acţiuni realizate – albastru; acţiuni 

realizate parţial – galben; acţiuni nerealizate – roşu, irelevante/desuete –portocaliu. 

Acțiunile cu Asterix (*) au fost votate ca fiind realizate în cadrul ședințelor Grupului de Coordonare și Monitorizare în perioada 2011-2013. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Din cele 46 acţiuni scadente la data de 31 decembrie 2014 – 29 sunt realizate, 14 realizate parţial, iar 1 nerealizată, 2 acţiuni sunt considerate ca fiind 

desuete/irelevante.  

 

Acţiuni scadente, trimestrul II, 2014 Acţiuni realizate Acţiuni realizate parţial Acţiuni nerealizate Acţiuni 

irelevante/desu

ete 

46 29 14 1 2 

100% 63 % 30% 2% 5% 

 

 

 

 

Acţiunile cu întîrzieri sau dificultăţi de realizare sunt următoarele: 

 

Acţiuni nerealizate (scadente): 

1) 4.1.5.p. 4- Implementarea noilor instrumente de prevenire a imixtiunii în activitatea de înfăptuire a justiţiei şi de prevenire a comportamentului corupţional în cadrul unui 

proiect-pilot. 

 

Acţiuni realizate parţial (scadente): 

1) Acțiunea 4.1.1. punct. 1 - Modificarea cadrului normativ în vederea simplificării modului de calculare a salariului şi reevaluării garanţiilor sociale ale  actorilor  din sectorul 

justiţiei; 

2) Acțiunea 4.1.3. punct.1 - Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea sancţionării mai severe a actelor de corupţie, inclusiv lipsirea celor condamnaţi 

pentru corupţie de dreptul de a beneficia de garanţiile sociale aferente funcţiilor deţinute; 

3) Acțiunea 4.1.3. punct. 2-  Dezvoltarea instituţiei confiscării (penale şi civile) bunurilor dobîndite, inclusiv în cazul persoanelor găsite vinovate de săvîrşirea actelor de 

corupţie 

4) Acțiunea 4.1.3. punct. 5- Analiza şi difuzarea informaţiei cu privire la dinamica cazurilor de condamnare pentru acte de corupţie în sectorul justiţiei 

5) Acțiunea 4.1.3. punct.6- Elaborarea de ghiduri metodologice privind aplicarea legislaţiei în cazurile de corupţie; 

6) Acțiunea 4.1.4 punct.2 – Consolidarea capacităţilor de asigurare a comportamentului anticorupție prin elaborarea unor recomandări metodologice; 

7) Acțiunea 4.1.4 punct.4 – Perfecţionarea cadrului legislativ în vederea precizării marjei de discreţie a reprezentanţilor sectorului justiţiei şi elaborarea unui proiect de 

modificare a cadrului normativ relevant; 

8) Acțiunea 4.1.5. punct.3- Procurarea echipamentului necesar implementării instrumentelor de prevenire a imixtiunii în activitatea de înfăptuire a justiţiei şi de prevenire a 

comportamentului corupţional; 

9) Acțiunea 4.1.5. punct.7 – Achiziţionarea aparatelor poligraf de detecţie a comportamentului simulat; 

10) Acțiunea 4.1.5. punct..8- Organizarea cursurilor de instruire a personalului  privind utilizarea aparatului poligraf de detecție a comportamentului simulat; 

11) Acțiunea 4.2.1.  punct.1 – Modificarea sau, după caz, elaborarea codurilor de etică profesională pentru toţi reprezentanţii sectorului justiţie; 

12) Acțiunea 4.2.1. punct..2-Elaborarea unor îndrumări detaliate privind aplicarea codurilor de etică profesională; 



 
13) Acțiunea 4.2.3. punct.1 - Modificarea sau, după caz, elaborarea cadrului normativ necesar pentru activitatea organelor abilitate  cu investigarea abaterilor de la etica 

profesională; 

14)  Acțiunea 4.2.5 punct.1 – Elaborarea unui proiect de act normativ privind implicarea reprezentanţilor societăţii civile în procesul de supraveghere a legislaţiei cu  privire la 

etica profesională a reprezentanţilor sectorului justiţiei. 

 

 

 

 

 

Din cele 8 din acţiuni cu caracter continuu, sau, în virtutea specificului individual al acţiunii, 5 acţiuni sunt realizate, realizate parțial - 2 acţiuni,  nerealizată - 1 

acţiune. 

 

 

Acţiuni cu caracter continuu  Acţiuni realizate 

(pentru perioada raportată) 

Acţiuni realizate parţial 

(pentru perioada 

raportată) 

Acţiuni nerealizate 

(pentru perioada raportată) 

Acţiuni 

irelevante/

desuete 

8 5 2 1 0 

100% 62,5% 25% 12,5% 0% 

 

10 acţiuni  termen de realizare mai mare: 4 acțiuni - realizate pentru perioada de raportare, 5 acţiuni  - realizate parţial pentru perioada de raportare, 3 

acţiuni - nerealizate. 

 

 

Acţiuni care au un termen de implementare mai 

mare 

Acţiuni realizate 

(pentru perioada raportată) 

Acţiuni realizate parţial 

(pentru perioada raportată) 

Acţiuni nerealizate 

(pentru perioada 

raportată) 

Acţiuni 

irelevante/desuete 

10 4 3 3 0 

100% 40% 30% 30% 0% 

 

La realizarea acţiunilor din Pilonul IV pentru perioada raportată au contribuit mai mulţi implementatori, precum sunt EU/UNDP  prin proiectele MIAPAC, EUHLPAM, 

Consiliul Europei, Ambasada SUA în Chişinău, IRZ, GIZ şi alţii. 

 

 

 



 
 

 

 

II. ASPECTE SPECIFICE 

 

 

 ACŢIUNI SCADENTE 

 (Trimestrul IV, 2011 – Trimestrul IV, 2014) 

  

Numărul 

domeniului de 

intervenţie, 

numărul şi 

denumirea 

acţiunii, 

conform 

Planului de 

acţiuni 

Instituţii 

responsabile 

Indicatorii de 

rezultat 

din Planul 

 de acţiuni 

Termenul  

prevăzut  

pentru  

implement

area 

acţiunii 

Măsurile întreprinse (descriere succintă, concisă, 

unitară) 

 

Nivelul de 

implementar

e 

a acţiunii 

Mijloacele 

financiare 

alocate 

(planificate); 

Cheltuieli 

reale 

(efective) / 

mii lei; 

Asistenţa 

recepţionată  

în vederea 

realizării 

acţiunii (în 

cazul în care 

a existat) 

Dificultăţi, 

riscuri 

   Concluzii, 

Recomandări 

Document

e 

probatoar

e 

Acț. 4.1.1. p. 1 

Modificarea 

cadrului 

normativ în 

vederea 

simplificării 

modului de 

calculare a 

salariului şi 

reevaluării 

garanţiilor 

Ministerul 

Justiţiei,  

Ministerul 

Finanţelor,  

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei 

Sociale şi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Familiei 

Proiect de 

modificare a 

cadrului 

normativ, 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul 

IV, 2011 –  

Trimestrul 

IV, 2012 

În ceea ce priveşte angajaţii Centrului Naţional 

Anticorupţie,simplificarea modului de calculare a 

salariului şi reevaluării garanţiilor sociale a avut loc 

în contextul reformării instituţiei şi adoptării Legii 

nr.120 din  25.05.2012 privind modificarea şi 

completarea unor acte legislative. 

În privinţa judecătorilor, reevaluarea garanţiilor 

sociale ale acestora a fost realizată prin Legea nr. 60 

din 04.04.14 pentru modificarea şi completarea unor 

acte legislative. 

Simplificarea modului de calculare a salariului şi 

Realizată 

Parţial 

Asistenţă 

tehnică pentru 

diferite 

componente 

ale procesului 

de 

elaborare/dezb

ateri 

publice/expert

izare: 

EU/UNDP 

Notă: 

În cadrul 

dezbaterilor 

grupului de 

monitorizar

e şi 

coordonare 

Pilonul IV 

din mai 

2014, a fost 

pusă în 

1. Proiectul 

de lege 

poate fi 

găsit pe 

pagina web 

a 

Parlamentu

lui: 

 

1.Legea 

nr.120 din 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=343359
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=343359


 
sociale ale 

actorilor  din 

sectorul justiţiei 

 

reevaluarea garanţiilor sociale pentru procurori 

urmează a fi efectuată în contextul reformării 

procuraturii. 

Totodată, prin Legea nr. 37 din 07.03.2013 a fost 

modificată la Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 

2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul 

bugetar. 

 

 

prin proiectele 

MIAPAC, 

EUHLPAM, 

Consiliul 

Europei, IRZ 

şi Ambasada 

SUA în 

Chişinău 

discuţie  

interpretare

a sintagmei 

”actorii 

justiției” în 

scopul 

identificării 

exacte a 

persoanelor 

care cad 

sub 

incidenţa 

prezentei 

acţiuni. 

25.05.2012 

privind 

modificare

a şi 

completare

a unor acte 

legislative 

http://lex.ju

stice.md/m

d/343359/ 

 

Legea nr. 

37 din 

07.03.2013 

http://lex.ju

stice.md/m

d/347284/ 

Acț. 4.1.2. p. 1 - 

Elaborarea 

proiectului de 

lege  cu privire 

la Comisia 

Naţională de 

Integritate şi a 

proiectului de  

modificare a 

unor acte 

legislative care 

reglementează 

mecanismul de 

verificare a 

declaraţiilor cu 

privire la 

venituri şi 

proprietate şi a 

declaraţiilor de 

interese 

Ministerul 

Justiţiei,  

Ministerul 

Finanţelor,  

Centrul Naţional 

Anticorupţie 

 

Proiecte de 

lege elaborate 

şi adoptate 

Trimestrul 

IV, 2011 –  

Trimestrul 

I, 2012 

Proiectul de Lege cu privire la Comisia Naţională 

de Integritatea fost elaborat şi adoptat prin Legea nr. 

180 din 19 decembrie 2011. 

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea 

unor acte legislative, care reglementează 

mecanismul de verificare a declaraţiilor cu privire la 

venituri şi proprietate şi a declaraţiilor de interese 

personale, mecanismul de soluţionare a conflictelor 

de interese şi controlul respectării regimului de 

incompatibilităţi impus persoanelor cu funcţii de 

demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, 

funcţionarilor publici şi persoanelor cu funcţii de 

conducere a fost adoptat prin Legea nr. 181 din 19 

decembrie 2011.  

 

 

Realizată 

* 

 

Realizată de 

personalul 

angajat în 

limita 

bugetului 

anual aprobat 

pentru 

instituţiile 

publice 

relevante. 

- 1.  Legea 

nr. 180 

din 19 

decembrie 

2011 

http://lex.j

ustice.md/

index.php

?action=vi

ew&view

=doc&lan

g=1&id=3

41741 

2.  Legea 

nr. 181 

din 19 

decembrie 

2011 

http://lex.j

ustice.md/

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=343359
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=343359
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=343359
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=343359
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=343359
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=343359
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=343359
http://lex.justice.md/md/343359/
http://lex.justice.md/md/343359/
http://lex.justice.md/md/343359/
http://lex.justice.md/md/347284/
http://lex.justice.md/md/347284/
http://lex.justice.md/md/347284/


 
personale,  

mecanismul de 

soluţionare a 

conflictelor de 

interese şi 

controlul 

respectării 

regimului de 

incompatibilităţ

i impus 

persoanelor cu 

funcţii de 

demnitate 

publică, 

judecătorilor, 

procurorilor, 

funcţionarilor 

publici şi 

persoanelor cu 

funcţii de 

conducere 

md/34174

4/ 

Acț. 4.1.2. p. 2 - 

Numirea  

membrilor 

Comisiei 

Naţionale de 

Integritate şi 

selectarea 

personalului 

acesteia 

Parlamentul, 

Comisia 

Naţională de 

Integritate 

Membrii 

numiţi şi 

personalul 

selectat  

 

Trimestrul I 

– III, 2012 

Conform Hotărîrii Parlamentului nr.145 din 

22.06.2012, au fost numiţi trei membri ai Comisiei  

La 25.10.2012, prin Hotărîrea Parlamentului nr.226 

a fost ales preşedintele CNI. 

La data de 28.02.2013, prin Hotărîrea 

Parlamentului nr.17 din 28.02.2013 a fost numit al 

5-lea membru al Comisiei. 

Au fost angajat personalul Direcţiei control, 

venituri şi proprietate, Direcţiei control interese 

personale şi Direcţiei control incompatibilităţi.  

Direcţiei, Direcţiilor de integritate şi al Serviciului 

informare şi relaţii cu publicul,  

Realizată 

* 

 

Realizată de 

personalul 

angajat în 

limita 

bugetului 

anual aprobat 

pentru 

instituţiile 

publice 

relevante.  

 Hotărîrile 

Parlament

ului 

nr.145 din 

22.06.12 

http://lex.j

ustice.md/

index.php

?action=vi

ew&view

=doc&lan

g=1&id=3

43892şi 

nr.54 din 



 
28.02.13 

http://lex.j

ustice.md/

index.php

?action=vi

ew&view

=doc&lan

g=1&id=3

47353 

Ordinele 

interne 

CNI de 

angajare 

în funcţii 

publice. 

Acț.4.1.2. p. 3 - 

Desemnarea 

persoanelor 

responsabile de 

colectarea 

declaraţiilor cu 

privire la 

venituri şi 

proprietate şi a 

declaraţiilor de 

interese 

personale în 

cadrul 

autorităţilor 

publice centrale 

şi locale 

Autorităţile 

publice 

centrale şi 

locale 

Numărul 

persoanelor 

desemnate 

responsabile de 

colectarea 

declaraţiilor cu 

privire la 

venituri şi 

proprietate şi  

a  declaraţiilor  

de interese  

personale 

Trimestrul 

II-III, 2012 

În conformitate cu prevederile Legii nr.16 din 

15.02.2008 şi Legii nr.1264 din 19.07.2002 în 

cadrul entităţilor în care activează persoane care 

au obligaţia depunerii declaraţiilor au fost 

desemnate persoanele responsabile de colectarea 

şi verificarea primară a declaraţiilor. 

Prin circulara nr.03/51 din 24.01.2013 Comisia 

Naţională de Integritate a solicitat informaţia 

despre aceste persoane de la toate entităţile. 

La data de 20.06.2013 au raportat – 930 entităţi 

despre desemnarea acestor persoane. 

 

Realizată 

* 

 

  Registrele 

interne de 

evidenţă  

Acț.4.1.2. p. 4 - 

Crearea paginii 

web a Comisiei 

Naţionale de 

Comisia 

Naţională de 

Integritate 

Pagina web 

creată şi 

funcţională. 

Trimestrul 

II-III, 2012 

Comisia a iniţiat la 21.12.12 procedura de creare a 

paginii web, prin angajarea ÎS Fiscservinfo. Au fost 

elaborate caietul de sarcini, cîteva modele de design 

al site-ului, iar pe 06.02.2013pagina web a Comisiei 

Realizată 

 * 

 

Au fost 

utilizate surse 

din contul 

mijloacelor 

Insuficienţa 

mijloacelor 

financiare şi 

imposibilitate

Pagină 

accesibi

lă la 

www.c

http://www.cni.md/


 
Integritate www.cni.md a devenit accesibilă. bugetare 

alocate pentru 

CNI pentru 

2013. 

a gestionării 

şi 

administrării 

de sine 

stătător a 

site-ului 

prezintă 

riscuri 

serioase în 

buna 

funcţionare a 

acestuia şi 

asigurarea 

protecţiei şi 

securizării 

informaţiilor. 

Un alt risc 

major legat de 

deficitul 

resurselor 

financiare 

vizează 

absenţa 

portalului de 

stocare on-

line a 

declaraţiilor 

(Notă: 

conform 

art.13 pct.1 

din legea 

1264/2002 

CNI are 

termen 30 zile 

de la data 

ni.md 

din 

06.02.2

013 

http://www.cni.md/
http://www.cni.md/


 
primirii 

declaraţiilor 

pentru a le 

publica pe 

pagina web). 

Recomandări: 

Identificarea, 

în regim 

prioritar, a 

surselor 

financiare 

necesare 

procurării 

unui server, 

crearea 

bazelor de 

date on-line 

pentru 

publicarea 

declaraţiilor şi 

instruirea 

personalului 

în gestionarea 

acestora 

Acț. 4.1.2. p. 5 - 

Elaborarea şi 

aprobarea 

instrucţiunii 

privind modul 

de completare a 

declaraţiilor cu 

privire la 

venituri  şi 

proprietate  şi a 

declaraţiilor de 

Comisia 

Naţională de 

Integritate 

Instrucţiune 

elaborată şi 

aprobată 

Trimestrul 

II-III, 2012 

Instrucţiunile privind modul de completare a 

declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate 

şi a declaraţiilor de interese personale au fost 

aprobate prin Ordinul preşedintelui CNI cu nr.5 

din 08.02.2013 şi publicate în Monitorul Oficial 

nr. 49-55 din 08.03.2013. 

A fost elaborată Instrucţiunea privind 

implementarea mecanismului de verificare a 

declaraţiilor şi lista subiecţilor supuşi controlului 

obligatoriu în 2013, aprobate prin ordinul nr.29 

din 04.07.2013. 

Realizată* 

 

 

Realizată de 

personalul 

angajat în 

limita 

bugetului 

anual aprobat 

pentru 

instituţiile 

publice 

relevante. 

 

- Ordinul 

CNI nr.5 

din 

08.02.2013 

Ordinul 

CNI nr.29 

din 

04.07.2013 



 
interese 

personale 

 

Acț. 4.1.2 p.6 – 

Instruirea 

persoanelor 

responsabile de 

colectarea 

declaraţiilor cu 

privire la 

venituri şi 

proprietate şi a 

declaraţiilor de 

interese 

personale 

Comisia 

Naţională de 

Integritate 

Academia de 

administrare 

publică 

1. Numărul de 

cursuri 

desfăşurate 

2. Numărul 

de persoane 

instruite 

Trimestrul 

III,  2012  -  

Trimestrul 

IV, 2014 

2014: 

Cursuri desfăşurate -  56 

Numărul de persoane instruite - 1141 

 

Realizată 

 

CNI 

Surse alocate: 

35,0 mii lei 

Surse 

utilizate: 

 15, 0 mii lei 

 Programul 

este 

elaborat şi 

aprobat de 

către CNI. 

Lista 

persoanelor 

instruite. 

Acț. 4.1.3. p. 1 - 

Elaborarea 

proiectului de 

modificare a 

cadrului 

normativ în 

vederea 

sancţionării mai 

severe a actelor 

de corupţie, 

inclusiv lipsirea 

celor 

condamnaţi 

pentru corupţie 

de dreptul  

de a beneficia 

de garanţiile 

sociale aferente 

funcţiilor 

deţinute 

Ministerul 

Justiţiei,  

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei Sociale 

şi Familiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor, 

Centrul Naţional 

Anticorupţie 

Proiect de 

modificare a 

cadrului 

normativ, 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul 

I-IV, 2012 

Întru executarea măsurilor prevăzute la 

domeniul de intervenţie specifică 4.1.3 prin 

ordinul Ministrului Justiţiei nr. 418 din 

13.09.2012 a fost constituit un grup de lucru 

pentru elaborarea modificărilor la legislaţie în 

vederea implementării măsurilor anticorupţie. 

Proiectul de lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative, care înăspreşte 

sancţiunile pentru actele de corupţie a fost 

elaborat în perioada septembrie-noiembrie 2012, 

expediat spre avizare şi plasat pe site-ul 

Ministerului Justiției. La data de 26.11.2012, 

06.12.2012 şi 01.02.2013 au fost organizate  

dezbateri publice cu privire la conţinut. La data 

de 23 decembrie 2013, proiectul a fost adoptat 

de  Parlamentul RM Legea nr. 326 pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative 

În acelaşi timp, prin Legea nr. 153 din 05.07.2012 a 

fost deja prevăzută limitarea garanţiilor sociale ale 

judecătorilor, eliberaţi din funcţie pe motive 

imputabile acestora. Astfel, judecătorii vor putea fi 

lipsiţi de dreptul la pensie privilegiată şi la 

indemnizaţia unică de concediere în cazul în care 

eliberarea din funcţie a judecătorului a avut loc 

urmare a stabilirii necorespunderii evidente funcţiei 

deţinute, ca rezultat al evaluării performanţelor, 

Realizată 

parţial 

 

Asistenţă 

tehnică pentru 

diferite 

componente 

ale procesului 

de 

elaborare/dezb

ateri 

publice/expert

izare: 

EU/UNDP 

prin proiectele 

MIAPAC, 

EUHLPAM, 

Consiliul 

Europei, IRZ 

şi Ambasada 

SUA în 

Chişinău 

Dificultăţi: 

Legislaţia ce 

ţine de 

procuratură 

nu este 

modificată, 

care să 

prevadă 

limitări şi 

sancţiuni şi 

pentru aceşti 

actori 

Legea nr. 

153 din 

05.07.2012 

 

http://lex.ju

stice.md/m

d/344616/ 

 

Legea 

nr.326 din 

23.12.13 

pentru 

modificare

a şi 

completare

a unor acte 

legislative 

 

http://lex.ju

stice 

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


 
comiterii unei abateri disciplinare,  pronunţării 

hotărîrii definitive de condamnare şi nerespectării 

prevederilor ce se referă la restricţiile de serviciu ale 

judecătorului. Judecătorii care cad sub incidenţa 

prezentului alineat vor avea dreptul la pensie pentru 

limită de vîrstă conform condiţiilor generale 

stabilite de Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 

1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat. 

 

Acț. 4.1.3 p.2 - 

Dezvoltarea 

instituţiei 

confiscării 

(penale şi civile) 

bunurilor 

dobîndite, 

inclusiv în cazul 

persoanelor 

găsite vinovate de 

săvîrşirea actelor 

de corupţie 

Ministerul 

Justiţiei, 

 Comisia 

Naţională de 

Integritate 

Proiect de lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul 

III 2013-II 

2014 

Prin scrisoarea nr. 03/9233 din 04.10.2013 proiectul 

a fost remis Guvernului spre examinare. 

Proiectul a fost adoptat  prin Legea nr. 326 din 23 

decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea 

unor acte legislative 

 

Realizată 

Parțial 

  Legea nr. 

326 din 23 

decembrie 

2013 

pentru 

modificare

a şi 

completare

a unor acte 

legislative 

http://lex.ju

stice.md/m

d/351753/ 

Acț. 4.1.3. p. 3 -  

Organizarea 

trainingurilor 

pentru  

judecători şi 

procurori în 

vederea 

uniformizării 

practicii judiciare 

privind 

infracţiunile de 

corupţie 

 

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei 

1. Numărul de 

traininguri 

desfăşurate; 

2. Numărul de 

persoane 

instruite 

Trimestrul 

III,2012 - 

Trimestrul 

IV, 2014 

  În anul 2012, la 10 decembrie, în parteneriat cu 

Centrul Naţional Anticorupţie, a fost organizată 

„Conferinţa internaţională privind combaterea 

corupţiei”, la care au participat judecători, 

procurori, precum şi reprezentanţi a instituţiilor 

statale, în total 100 persoane. 

În anul 2013, au fost desfăşurate  o conferinţă şi 7 

seminare la care au participat 268 persoane. 

În anul  2014, au fost desfăşurate 7  seminare, la 

care au fost instruite 227  persoane, respectiv: 

- martie, în parteneriat cu Asociaţia ABA/ROLI, a 

fost organizat un seminar  cu genericul 

“Investigarea şi examinarea cazurilor  de corupţie   

şi  a celor conexe”,  fiind instruite 37 persoane (13 

judecători, 15 procurori şi  9  ofiţeri de urmărire 

penală CNA); 

- februarie, în parteneriat cu ABA/ROLI, au fost 

organizate 2 seminare cu genericul ,,Activitatea 

Realizată 

 

 în parteneriat 

cu Asociaţia 

ABA/ROLI. 

 

 Surse alocate 

37,8 mii lei; 

Surse 

utilizate: 

37,8 mii lei; 

 

 

-  

 Planurile 

de formare 

continuă și 

agendele 

sunt plasate 

pe  

http://inj.m

d/node/18 

 

http://lex.justice.md/md/351753/
http://lex.justice.md/md/351753/
http://lex.justice.md/md/351753/
http://inj.md/node/18
http://inj.md/node/18


 
specială de investigaţii în cazul infracţiunilor de 

corupţie”,fiind instruite 63 persoane (38 

judecători, 25 procurori); 

- mai, INJ în parteneriat cu ABA ROLI a  

desfăşurat un seminar cu  tematica „Unificarea 

practicii judiciare pe cauzele de corupţie la aplicarea 

şi stabilirea pedepselor”,  la care au fost instruite 24 

persoane  (6 judecători, 13 procurori şi 5 ofiţeri de 

urmărire penală). 

- octombrie, INJ în parteneriat cu ABA ROLI a 

organizat 2 seminare cu genericul „Investigarea şi 

examinarea cauzelor de corupţie: activitatea 

specială de investigaţie, probele, problematici la 

etapa judiciară”, la care au beneficiat de instruire 67 

persoane (36 judecători, 22 procurori, 9 ofițeri de 

urmărire penală) 

- noiembrie, INJ în parteneriat cu ABA ROLI a 

organizat un seminar cu genericul „Unificarea 

practicii judiciare privind infracţiunile de corupţie. 

Individualizarea pedepselor”, la care au fost instruite 

36 persoane dintre care 25 judecători, 11 procurori. 

 2. În total, au fost desfăşurate 7 seminare,la care 

au participat 227 persoane. 

 

Acț. 4.1.3.p.5 

Analiza şi 

difuzarea 

informaţiei cu 

privire la 

dinamica 

cazurilor de 

condamnare 

pentru acte de 

corupţie în 

sectorul justiţiei 

Ministerul 

Justiţiei, 

Curtea Supremă 

de Justiţie, 

Centrul Naţional 

Anticorupţie 

Procuratura 

Generală 

1. Analiză 

efectuată şi 

recomandări 

formulate 

2. Informaţie 

difuzată 

 

Trimestrul 

 I-IV2014 

Toate hotărîrile judecătoreşti sunt publicate pe 

paginile Web ale instanţelor de judecată. 

Pe pagina web a Centrului Naţional Anticorupţie au 

fost publicate o serie de sentinţe emise în dosare 

penale privind fapte de corupţie, precum și un 

studiu (2013) care indică evoluția cazurilor. 

(http://www.cna.md/ro/sentinte) 

Totuşi, deşi cel puţin o parte a informaţiei este 

disponibilă, remarcăm faptul că aceasta nu are 

vreun caracter analitic, nu reflectă dinamica 

cazurilor de condamnare, precum şi faptul că 

informaţia dată nu este focusată pe acte de corupţie 

în sectorul justiţiei şi  reflectă anul 2014. 

CNA: 

Pe data de 31.10.2013, a fost prezentat Studiul 

privind dosarele de corupţie, arhivate de instanţele 

de judecată în perioada 01.01.2010-30.06.2012 

Realizată 

parțial 

 

  

 

CNA a 

prezentat 

studiul: 

http://cna.

md/sites/de

fault/files/s

na_activitat

i/prezentar

ea_studiulu

i_privind_d

osarele_de

_coruptie_

31.10.2013

.pdf 

 

Comunicat

e: 

http://www.cna.md/ro/sentinte
http://cna.md/sites/default/files/sna_activitati/prezentarea_studiului_privind_dosarele_de_coruptie_31.10.2013.pdf
http://cna.md/sites/default/files/sna_activitati/prezentarea_studiului_privind_dosarele_de_coruptie_31.10.2013.pdf
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http://cna.md/sites/default/files/sna_activitati/prezentarea_studiului_privind_dosarele_de_coruptie_31.10.2013.pdf
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http://cna.md/sites/default/files/sna_activitati/prezentarea_studiului_privind_dosarele_de_coruptie_31.10.2013.pdf
http://cna.md/sites/default/files/sna_activitati/prezentarea_studiului_privind_dosarele_de_coruptie_31.10.2013.pdf


 
Studiul a fost elaborat de către Centrul Naţional 

Anticorupţie cu suportul Curţii Supreme de Justiţie 

şi împreună cu experţii Proiectului MIAPAC şi 

Misiunii EUHLPAM, în baza unei cercetări ample a 

dosarelor de corupţie transmise în judecată şi 

examinate de instanţele naţionale, în vederea 

executării p.7 şi 8 din Planul de acţiuni pe anii 

2012-2013 pentru implementarea Strategiei 

Naţionale Anticorupţie 2011-2015.  

Analizând hotărârile judecătoreşti pronunţate pe 

cazurile de corupţie în perioada 2010-2013, CNA a 

iniţiat, începând cu 2014, monitorizarea permanentă 

a hotărârilor judecătoreşti. Monitorizarea şi analiza 

hotărârilor instanţelor de judecată este desfăşurată 

de către subdiviziunea analitică a CNA, fiind bazată 

pe informaţia publicată pe pagina web a instanţelor 

de judecată http://courts.justice.md/ şi informaţia 

colectată de către CSJ. 

- monitorizarea continuă, trimestrială a sentinţelor 

pronunţate pe categorii de cauze de corupţie (art. 

324-327, 330
2
, 333, 334 Cod penal) în colaborare cu 

CNA, Procuratura Generală, cu întocmirea 

ulterioară a notei informative.. 

http://cna.

md/ro/even

imente/cna

-csj-si-

miapac-

vor-

prezenta-

studiu-

privind-

sentintele-

judecatores

ti-cazurile-

coruptie 

 

http://cna.

md/ro/even

imente/curt

ea-

suprema-

justitie-ia-

atitudine-

fata-

studiul-

cna-

pedeapsa-

care-se-

aplica-

cazurile 

 

CSJ: 

 

Hotărîrea 

Plenului  

Curţii 

Supreme 

de Justiţie 

a 

Republicii 

Moldova  

Cu privire 

la aplicarea 

http://courts.justice.md/
http://cna.md/ro/evenimente/cna-csj-si-miapac-vor-prezenta-studiu-privind-sentintele-judecatoresti-cazurile-coruptie
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legislaţiei 

referitoare 

la  

răspundere

a penală 

pentru 

infracţiunil

e de 

corupţie 

http://jurisp

rudenta.csj.

md/search_

hot_expl.p

hp?id=195 

Acț. 4.1.3.p.6 

Elaborarea de 

ghiduri 

metodologice 

privind aplicarea 

legislaţiei în 

cazurile de 

corupţie 

 

Curtea 

Supremă de 

Justiţie, 

Centrul Naţional 

Anticorupţie, 

Procuratura 

Generală 

Ghiduri 

elaborate, 

publicate şi 

distribuite 

Trimestrul  

I-IV2014 

Plenului CSJ, la ședința din  22.12.2014  a  elaborat 

o nouă hotărîre explicativă  „Cu privire la aplicarea 

legislaţiei referitoare la răspunderea penală pentru 

infracţiunile de corupţie”. 

Totodată, Curtea Supremă a elaborat „Ghidul cu 

privire la aplicarea pedepsei penale” care include și 

aplicarea legislaţiei în cazurile de corupţie, care este 

utilizat de către instanțele judecătorești. 

 

Realizată 

Parţial 

  Hotărîrea 

Plenului  

Curţii 

Supreme 

de Justiţie 

a 

Republicii 

Moldova  

Cu privire 

la aplicarea 

legislaţiei 

referitoare 

la  

răspundere

a penală 

pentru 

infracţiunil

e de 

corupţie 

 

http://jurisp

rudenta.csj.

md/search_

hot_expl.p

hp?id=195 

 

http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=195
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Acț. 4.1.4. p. 1 - 

Elaborarea 

cadrului 

normativ care 

să reglementeze 

interacţiunea şi 

comunicarea 

judecătorului cu 

părţile în proces 

şi cu persoanele 

terţe 

Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Uniunea 

Avocaţilor, 

Uniunea 

Naţională a 

Executorilor 

Judecătoreşti 

Proiect de 

act 

normativ, 

elaborat  şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul 

I, 2012 –  

Trimestrul 

II, 2013 

Proiectul a fost definitivat şi remis Guvernului 

spre examinare prin scrisoarea nr. 03/9233 din 

04.10.2013. 

Proiectul a fost adoptat  prin Legea nr. 326 din 23 

decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea 

unor acte legislative 

Realizată  

* 

 

Asistenţă 

pentru diferite 

componente 

ale procesului 

de 

elaborare/dezb

ateri 

publice/expert

izare: 

EU/UNDP 

prin proiectele 

MIAPAC, 

EUHLPAM, 

Consiliul 

Europei, IRZ 

şi Ambasada 

SUA în 

Chişinău 

- Legea nr. 

326 din 

23 

decembrie 

2013 

pentru 

modificar

ea şi 

completar

ea unor 

acte 

legislative 

 

http://lex.j

ustice.md/

md/35175

3/ 

Acț. 4.1.4 p. 2 – 

Consolidarea 

capacităţilor de 

asigurare a 

comportamentu

lui anticorupţie 

prin elaborarea 

unor 

recomandări 

metodologice 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii,  
Consiliul 

Superior al 

Procurorilor, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne,  Centrul 

Naţional 

Anticorupţie, 

Organele de 

autoadministrare 

ale profesiilor 

conexe 

sistemului 

justiţiei 

Recomandări 

elaborate şi 

aprobate 

Trimestrul 

III, 2012 - 

Trimestrul 

IV, 2013 

Codul de conduită al colaboratorilor CNA 

conţine prevederi referitor la comportamentul 

anticorupţie al acestora. 

 

MAI: 

În anul 2013  în parteneriat cu EUBAM, CNA, 

Serviciu Vamal, Academia „Ştefan cel Mare”, 

OSCE, Serviciul de Stat Grăniceri al Ucrainei şi 

Serviciul de Stat Vamal al Ucrainei a fost 

elaborată şi publicată lucrarea didactico-

metodică cu titlu „Preîntâmpinarea şi 

contracararea corupţiei” în cadrul proiectului 

EUBAM. În volum de 318 pagini această lucrare 

este destinată pentru instruirea  în domeniul 

anticorupție a diferitor grupe ţinte ale serviciilor 

partenere, precum şi a funcţionarilor de poliţe,  

de justiţie şi a altor categorii de personal ale 

organelor de drept. 

 

CSM: 

Realizată 

parțial 

- Pentru 

implementare

a Proiectului ” 

Sporirea 

eficienței, 

responsabilităț

ii și 

transparenței 

instanțelor 

judecătorești 

în Republica 

Moldova”, 

bugetul 

constituie 

2,078700,00 

Euro 

Dificultăți: 

Acțiunea 

rămîne a fi 

realizată 

parțial, pînă 

la 

realizarea 

recomandăr

ilor de către 

CSM. 

 

 

Copia 

contractului 

de 

beneficiar 

direct al 

Proiectului 

ATRECO 

http://lex.justice.md/md/351753/
http://lex.justice.md/md/351753/
http://lex.justice.md/md/351753/
http://lex.justice.md/md/351753/


 
În anul 2014 CSM a identificat și antrenat 

experți externi în Proiectul ” Sporirea eficienței, 

responsabilității și transparenței instanțelor 

judecătorești în Republica Moldova” ARTECO 

pentru a elabora recomandări metodologice 

privind capacitățile de asigurare a 

comportamentului anticorupție. 

 

 

Acț. 4.1.4 p.3 – 

Organizarea 

cursurilor de 

instruire cu 

privire la 

comportamentu

l anticorupţie 

pentru 

reprezentanţii 

sectorului 

justiţiei 

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei,  
Centrul Naţional 

Anticorupţie, 

Academia 

“Ştefan cel 

Mare”, Organele 

de 

autoadministrare 

ale profesiilor 

conexe 

sistemului 

justiţiei 

1. Numărul de 

cursuri 

desfăşurate 

2. Numărul 

de persoane 

instruite  

Trimestrul 

I, 2013 - 

Trimestrul 

IV, 2014 

INJ: 

În anul 2013, INJ a desfăşurat 7 seminare şi un 

atelier de lucru, la care au fost instruite 386 

persoane.    

În anul 2014, INJ a desfăşurat 10 seminare,  la care 

au fost instruite  259 persoane, respectiv: 

   -  la 12 martie, 15 mai, 16 mai, 13 iunie, 20 iunie, 

2 octombrie, 6 octombrie, 29 octombrie, 24 

noiembrie, 9 decembrie  au fost organizate 10 

seminare cu genericul ,,Unele aspecte privind 

prevenirea şi combaterea comportamentului 

corupţional în sectorul justiţiei. Etica profesională”, 

fiind instruite 259 persoane (37  judecători, 25 

procurori, 140 asistenţi judiciari, 52 grefieri, 4 șefi 

ai secretariatelor, alte categorii -1 persoană). 

 

În total, au fost desfăşurate 10 seminare,  la care au 

fost instruite 259  persoane. 

 

MAI: 

În perioada 04.11 – 08.11.2013, în cadrul 

Academiei “Ştefan cel Mare” a fost desfăşurat 

cursul de perfecţionare cu genericul „Asigurarea 

integrităţii profesionale”, avînd drept scop 

familiarizarea a 20 de angajaţi MAI cu actele 

legislative şi normative în domeniul politicilor 

anticorupţie, integritate instituţională precum şi a 

reglementărilor ce ţin de etica profesională. 

Totodată, în cadrul orelor de pregătire generală, la 

disciplina ,,Etica şi deontologia profesională”, de 

către angajaţii subdiviziunilor MAI sunt studiate 

tematicile: ,,Norme de etică şi deontologie 

 

Realizată 

 

INJ: 

 Surse alocate: 

36,5 mii lei 

Surse 

utilizate: 

36,5 mii lei 

 Planurile 

de formare 

continuă și 

agendele 

sunt plasate 

pe  

http://inj.m

d/node/18 

http://inj.md/node/18
http://inj.md/node/18


 
profesională. Reglementări specifice ale conduitei 

poliţistului (Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind 

codul de conduită a funcţionarului public şi HG nr. 

481 din 10.05.2006 cu privire la codul de etică şi 

deontologie al poliţistului)”, ,,Asigurarea respectării 

principiilor transparenţei şi disponibilităţii în 

activitatea practică a angajaţilor de poliţie”, 

,,Respectarea normelor de etică şi conduită de către 

poliţişti la comunicarea cu cetăţenii”. 

Pentru anul de studii 2014-2015 conform Planului 

tematic a cursurilor de perfecţionare aprobat prin 

Ordinul MAI nr. 161 din 29.05.2014, în cadrul 

Academiei “Ştefan cel Mare” au fost studiate 

următoarele tematici:  

-Prevenirea şi combaterea corupţiei, torturii şi 

tratamentelor inumane,  

-Constatarea şi investigarea cauzelor de corupţie şi 

celor conexe, 

-Comportamentul anticorupţie,  

-Măsurile de prevenire a actelor de corupţie în 

organele de drept şi actele normative ce 

reglementează fenomenul corupţiei etc., fiind 

instruite 50 de persoane din subdiviziunile MAI. 

 

Acț. 4.1.4 p. 4 – 

Perfecţionarea 

cadrului 

legislativ în 

vederea 

precizării 

marjei de 

discreţie a 

reprezentanţilor 

sectorului 

justiţiei şi 

elaborarea unui 

proiect de 

modificare a 

cadrului 

normativ 

relevant 

Ministerul 

Justiţiei,  

Curtea Supremă 

de Justiţie, 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, Centrul 

Naţional 

Anticorupţie, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor,  

1. Grup de 

lucru creat 

2. Proiecte 

de acte 

normative 

elaborate şi 

remise spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul 

I-IV, 2013  

Cu suportul UNDP a fost selectat un expert care 

va participa la elaborarea amendamentelor 

cadrului normativ în vederea  precizării marjei de 

discreţie a reprezentanţilor sectorului justiţie.  

De asemenea, în vederea facilitării elaborării 

amendamentelor optime, prin Ordinul ministrului 

justiției nr. 386 din 16 septembrie 2014, a fost creat 

un grup de lucru inter-instituțional, în componența 

căruia au fost incluși reprezentanți ai Procuraturii 

Generale, Ministerului Justiției, Centrului Național 

Anticorupție, Ministerului Afacerilor Interne, 

judecători, avocați, expertul selectat de către PNUD 

pentru consolidarea și elaborarea amendamentelor 

de rigoare, un reprezentant al societății civile, 

precum și consilierul Ministerului Justiției în cadrul 

proiectului EUHLPAM și reprezentantul 

Ambasadei SUA în Moldova.  

Realizată 

Parțial 

-  Acte 

probatoare, 

pagina web 

MJ 



 
Organele de 

autoadministrare 

ale profesiilor 

conexe 

sistemului 

justiţiei   

Grupul își continuă activitatea, astfel, încît în 

perioada noiembrie 2014 au fost definitivate 

propunerile de lege ferenda, conforme acțiunii 4.1.4 

pct. 4.  

La 17 decembrie 2014 a avut loc prezentarea 

publică a proiectului Studiului privind marja de 

discreție a actorilor sectorului justiţiei în Codurile 

de procedură penală și civilă și Codul 

contravențional,care conține și propuneri exacte de 

amendamente la cadrul legislativ. La finele lunii 

ianuarie 2015, versiunea finală a studiului, precum 

și un proiect de lege de modificare a unor acte 

normative (elaborat în temeiul studiului), vor fi 

prezentate Ministerului Justiției. Proiectul de lege, 

ulterior definitivării, va fi supus celorlalte etape ale 

procesului de creație legislativă. 

 

Acț. 4.1.4. p. 5 - 

Elaborarea 

proiectului de 

lege care să 

reglementeze 

modul de 

aplicare  

a testului de 

integritate  

reprezentanţilor 

sectorului 

justiţiei 

Ministerul 

Justiţiei,  

Centrul 

Naţional 

Anticorupţie, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor,  

Organele de 

autoadministra

re ale 

profesiilor 

conexe 

sistemului 

justiţiei   

  Proiect de act 

normativ, 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului  

 

Trimestrul 

I-IV, 2012 

Proiectul a fost definitivat şi remis Guvernului 

spre examinare prin scrisoarea nr. 03/9233 din 

04.10.2013. 

Proiectul a fost adoptat prin Legea nr. 325 din 

23.12.2013 privind testarea integrităţii profesionale 

Realizată  

* 

 

Asistenţă 

pentru diferite 

componente 

ale procesului 

de 

elaborare/dezb

ateri 

publice/expert

izare: 

EU/UNDP 

prin proiectele 

MIAPAC, 

EUHLPAM, 

Consiliul 

Europei, IRZ, 

GIZ şi 

Ambasada 

SUA în 

Republica 

Moldova. 

 Legea nr. 

325 din 

23.12.201

3 privind 

testarea 

integrităţi

i 

profesion

ale 

 

http://lex.

justice.m

d/md/351

535/ 

http://lex.justice.md/md/351535/
http://lex.justice.md/md/351535/
http://lex.justice.md/md/351535/
http://lex.justice.md/md/351535/


 
Acț. 4.1.5. p. 1 - 

Efectuarea unui 

studiu privind 

instrumentele 

de prevenire a 

imixtiunii în 

activitatea de 

înfăptuire a 

justiţiei şi de 

prevenire a 

comportamentu

lui  corupţional 

Ministerul 

Justiţiei, 

 Centrul 

Naţional 

Anticorupţie 

Studiu 

efectuat şi 

recomandări 

formulate 

Trimestrul 

I-IV, 2012 

Potrivit unui acord încheiat cu Ambasada SUA în R. 

Moldova a fost lansat concursul pentru selectarea 

experţilor în vederea elaborării unui şir de studii 

prevăzute de Planul de acţiuni, inclusiv privind 

instrumentele de prevenire a imixtiunii în activitatea 

de înfăptuire a justiţiei şi de prevenire a 

comportamentului  corupţional. Acest studiu este 

efectuat de către Centrul de Analiză şi Prevenire a 

Corupţiei şi a fost lansat public. 

 

Realizată * 

 

Studiul a fost 

efectuat de 

Centrul de 

Analiză şi 

Prevenire a 

Corupţiei cu 

suportul 

financiar al  

Ambasadei 

SUA în R. 

Moldova  

 Studiu este 

accesibil pe 

pagina web 

CAPC 

http://capc.

md/ro/publi

cations/ 

Acț. 4.1.5 p.2 – 

Elaborarea unui 

proiect de 

modificare a 

cadrului 

normativ în 

vederea 

stabilirii 

modului şi a 

procedurii de 

aplicare a 

instrumentelor 

de prevenire a 

imixtiunii în 

activitatea de 

înfăptuire a 

justiţiei şi de 

prevenire a 

comportamentu

lui corupţional 

 

Ministerul 

Justiţiei, 
Centrul Naţional 

Anticorupţie, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Procuratura 

Generală 

Proiect de 

modificare a 

cadrului 

normativ, 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul 

I-IV, 2013 

În cadrul şedinţei nr. 8/2013 a Grupului de 

monitorizare a implementării Pilonului IV al 

Strategiei de reformare a sectorului justiţiei pentru 

anii 2011-2016, s-a decis că este cazul să se renunţe 

la această acţiune, urmînd a fi formulate propuneri 

de acest gen în vederea amendării Planului de 

acţiuni pentru implementarea Strategiei. 

 

Desuetă 

 

 

 

 

 

   

Acț.4.1.5. p. 3- 

Procurarea 

echipamentului 

necesar 

implementării 

instrumentelor 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate,  

Centrul Naţional 

Anticorupţie; 

Ministerul 

Indicatori:  

Echipament 

procurat şi 

instalat 

 

Trimestrul 

III 2013 –II 

2014  

 

Au fost achiziţionate aparate poligraf şi transmise 

către CNA şi MAI. 

De asemenea a fost achiziționată tehnică specială, 

tehnică de calcul, aparate de înregistrare 

audio/video, automobil dotat cu echipament tehnic.  

 

Realizată 

parțial 

 

Alocaţi:  

CPPEDAE - 

7500,0 

 

CNA 

Surse 

SIS: nu este 

livrat 

echipamentul 

Contractele 

( cu parafa 

secret) de 

achiziţii au 

fost 

prezentate 

http://capc.md/ro/publications/
http://capc.md/ro/publications/
http://capc.md/ro/publications/


 
de prevenire a 

imixtiunii în 

activitatea de 

înfăptuire a 

justiţiei şi de 

prevenire a 

comportamentul

ui corupţional  

 

Afacerilor 

Interne 

CNA 
În 2014 a fost procurat echipamentul necesar în 

suma alocată. 

 

MAI: 

Din sursele bugetare ale IGP, a fost procurată o 

camera video. 

alocate2664,2 

Utilizat: 

2664,2 

 

Trezoreriei 

de Stat. 

Scrisoarea 

cu nr.14 

Acț. 4.1.5.p.4 -

Implementarea 

noilor 

instrumente de 

prevenire a 

imixtiunii în 

activitatea de 

înfăptuire a 

justiţiei şi de 

prevenire a 

comportamentul

ui corupţional în 

cadrul unui 

proiect-pilot 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate, 

Centrul Naţional 

Anticorupție, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Procuratura 

Generală 

Indicatori: 

1. Zona de 

implementarea 

proiectului 

identificată 

2. Proiect-pilot 

elaborat şi 

implementat 

 

Termen de 

realizare: 

Trimestrul 

I-IV 2014 

De către SIS a fost remisă scrisoarea nr. 5/910 din 

31.07.2014 prin care s-a solicitat opinia instituţiilor 

co-executoare privind determinarea instituţiei-pilot. 

 

 

 

Nerealizată Nu au fost 

alocate 

mijloace 

financiare 

necesare 

pentru 

antrenarea 

experţilor. 

Dificultăţi: 

 Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate nu 

dispune de 

competenţele 

necesare 

(excepţie - 

verificarea 

candidaţilor 

şi titularilor 

la funcţiile 

publice), 

forţe umane 

şi surse 

financiare 

suplimentare 

pentru 

implementare

a acestui 

proiect-pilot. 

 

Acț. 4.1.5. p. 6 - 

Modificarea 

cadrului 

normativ  în 

vederea 

instituirii 

obligaţiei de 

testare cu 

poligraf a 

Ministerul 

Justiţiei, 

Procuratura 

Generală, 

Centrul 

Naţional 

Anticorupţie, 

Ministerul 

Afacerilor 

Proiect de 

lege elaborat 

şi remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul 

I-IV,  2012 

Întru executarea măsurilor prevăzute la 

domeniul de intervenţie specifică 4.1 a SRSJ, prin 

ordinul Ministrului Justiţiei nr. 418 din 13.09.2012 

a fost constituit un grup de lucru pentru elaborarea 

modificărilor la legislaţie în vederea implementării 

măsurilor anticorupţie, inclusiv în vederea elaborării 

cadrului normativ care să reglementeze obligaţia de 

testare cu poligraf a candidaţilor la funcţiile de 

judecător, procuror şi ofiţer de urmărire penală. 

Realizată  

* 

 

Asistenţă 

pentru diferite 

componente 

ale procesului 

de 

elaborare/dezb

ateri 

publice/expert

izare: 

- 1. 

Proiectul 

de lege 

privind 

modificar

ea şi 

completar

ea unor 

acte 



 
candidaţilor la 

funcţiile de 

judecător, 

procuror şi 

ofiţer de 

urmărire penală 

Interne În perioada 04.09.2012-08.09.2012 a avut loc 

un atelier în cadrul căruia s-au elaborat conceptele 

proiectelor de lege relevante, ulterior  Grupul de 

lucru întrunindu-se în şedinţe pe parcursul lunilor 

octombrie şi noiembrie. 

Proiectul de lege privind instituirea obligaţiei de 

testare cu poligraf, a fost elaborat în perioada 

septembrie-noiembrie 2012, expediat spre avizare 

şi plasat pe site-ul Ministerului Justiţiei la 

26.11.2012, dezbateri publice cu privire la 

conţinutul lui fiind organizate în luna decembrie. 

Proiectul a fost remis Guvernului la data de 4 

octombrie 2013. 

 

Proiectul de Lege a fost adoptat de Parlament prin 

Legea nr. 326 din 23.12.2013. 

 

EU/UNDP 

prin proiectele 

MIAPAC, 

EUHLPAM, 

Consiliul 

Europei, IRZ, 

GIZ şi 

Ambasada 

SUA în 

Chişinău 

legislative 

a fost 

înregistrat 

în 

Parlament

, la data 

de 

29.10.201

3, cu nr. 

425. Poate 

fi găsit la 

următorul 

link: 

http://ww

w.parlame

nt.md/Pro

cesulLegi

slativ/Proi

ectedeacte

legislative

/tabid/61/

Legislativ

Id/1986/la

nguage/ro

-

RO/Defau

lt.aspx 

http://lex.j

ustice.md/

index.php

?action=vi

ew&view

=doc&lan

g=1&id=3

31058  

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1986/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1986/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1986/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1986/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1986/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1986/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1986/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1986/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1986/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1986/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1986/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1986/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1986/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1986/language/ro-RO/Default.aspx
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331058
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331058
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331058
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331058
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331058
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331058
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331058
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331058


 
2. Agenda 

şi lista 

participan

ţilor 

dezbateril

or din 

06.12.12 

şi 

01.02.13 

Acț. 4.1.5 p.7 – 

Achiziţionarea 

aparatelor 

poligraf de 

detecţie a 

comportamentu

lui simulat 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Procuratura 

Generală,  

Centrul Naţional 

Anticorupţie, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, Serviciul 

Vamal 

Echipament 

procurat 

Trimestrul 

I-IV,  2013 

CNA, MAI- realizată 

Centrul Naţional Anticorupţie şi Ministerul 

Afacerilor Interne au achiziţionate aparate 

poligraf, pe parcursul anului 2013.  

 

CSM- nerealizată 

Prin Hotărîrea CSM nr. 577/19 din 01.07.2014, a 

fost creat grupul de lucru pentru executarea pct. 2 

din Hotărîrea Guvernului nr. 475 din 19 iunie 2014 

cu privire la unele măsuri de realizare a Legii nr. 

269-XVI din 12 decembrie 2008 privind aplicarea 

testării la detectorul comportamentului simulat 

(poligraf). 

 

Realizată 

Parţial 

 

 

Suport: 

Ambasada 

SUA 

 

CSM  

135 mii lei, 

planificați 

pentru anul 

2015 

Dificultăţi: 

 

Potrivit 

Planului de 

acţiuni pentru 

implementare

a Strategiei 

de reformă în 

sectorul  

justiţiei 

pentru anii 

2011-2016, 

această 

acţiune urma 

să fie 

implementată 

la finele 

anului 2013, 

iar sursele 

financiare 

pentru 

procurarea 

acestuia au 

fost 

planificate 

pentru anul 

2015. Astfel, 

CSM   

planifică 

procurarea 

 



 
aparatelor 

poligraf, în 

anul 2015. 

Acț. 4.1.5.p.8 -  

Organizarea 

cursurilor de 

instruire a 

personalului  

privind utilizarea 

aparatului 

poligraf de 

detecție a 

comportamentul

ui simulat  

 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii,  

Procuratura 

Generală,  

Centrul Național 

Anticorupție,  

Ministerul 

Afacerilor 

Interne,  

Ministerul 

Justiţiei,  

Serviciul Vamal,  

Institutul 

Naţional al  

Justiţiei,  

Academia 

„Ştefan cel 

Mare” 

1. Numărul de 

cursuri 

organizate  

2. Numărul de 

persoane 

instruite  

 

 

Trimestrul 

III 2013 –II 

2014 

 

CSM- nerealizată 

 

CNA, MAI:- realizată 

Au fost instruite persoane de la CNA şi MAI şi au 

beneficiat de 80 de ore de instruire. 

 

În perioada anului 2013  în cadrul 

Departamentului dezvoltare profesională şi 

managerială al Academiei “Ştefan cel Mare”  a 

MAI au fost desfăşurate 2 cursuri de perfecționare 

cu genericul ,,Utilizarea poligrafului de detecție” şi 

,,Asigurarea integrității profesionale”, care include 

şi tematica ,,Utilizarea poligrafului de detecție” în 

cadrul cărora au fost instruiţi 45 angajaţi  ai MAI. 

 

 

Realizată 

parțial 

 CSM : 

Pentru 

respectarea 

consecutivităț

ii 

implementări

i acțiunii 

4.1.5 p.8 

(Organizarea 

cursurilor de 

instruire a 

personalului 

privind 

utilizarea 

aparatului 

poligraf de 

detecţie a 

comportamen

tului simulat 

), 

ce derogă din 

acțiunea 

4.1.5 p.(7) 

(Achiziţionar

ea 

aparatelor 

poligraf de 

detecţie a 

comportamen

tului 

simulat), 

prima,  va fi 

realizată 

după 

procurarea 

aparatelor 

poligraf. 

 



 
Acț. 4.1.6 p.3 – 

Informarea 

societăţii despre 

unităţile 

responsabile de 

asigurarea 

securităţii 

interne 

Procuratura 

Generală,  

Centrul Naţional 

Anticorupţie 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Ministerul 

Justiţiei 

Numărul de 

comunicate de 

presă plasate 

pe paginile 

web ale 

instituţiilor 

vizate 

Trimestrul 

I-IV 2014    

MAI: De către Serviciul protecţie internă şi 

anticorupţie al MAI, începând cu luna mai 2014, 

este gestionată rubrica „prevenirea şi combaterea 

corupţiei” de pe site-ul MAI, unde au fost 

publicate 8 comunicate de presă. 

MJ:  

Ministerul Justiției a realizat acțiunea prin 

intermediul Departamentului Instituții 

Penitenciare, care are în structura sa o 

subdiviziune responsabilă de securitatea internă. 

Totodată, menționăm că, în cadrul Grupului de 

lucru menționat la acțiunea 4.1.6 pct. 1, s-a 

examinat subiectul privind instituțiile 

administrației publice centrale care urmează să 

aibă în structura aparatului unități de securitate 

internă. Astfel, s-a constat că, în componența 

aparatului central al Ministerului Justiției nu este 

necesitatea instituirii unei subdiviziuni speciale în 

acest sens 
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Procuratura Generală conlucrează permanent  cu 

societatea civilă, aceasta fiind informată despre 

activitatea cu privire la efectuarea controalelor de 

serviciu, examinarea adresărilor cetăţenilor, care 

sesizează  comiterea abaterilor  disciplinare şi alte 

încălcări de lege admise de către procurori.  

De asemenea Procuratura Generală în anumite 

cazuri concrete, care prezintă un interes sporit 

pentru societate prezintă informaţii Serviciului  de 

presă al Procuraturii  şi intervine cu comunicate 

prin intermediul agenţiilor de presă. 
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Modificarea 

sau, după caz, 

elaborarea 

codurilor de 

etică 

profesională 

pentru toţi 

reprezentanţii 

sectorului 

justiţiei 

Ministerul 

Justiţiei, 

 Centrul Naţional 

Anticorupţie, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Procuratura 

Generală,  

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, uniunile 

profesiilor 

conexe 

sistemului 

justiţiei 

Coduri de 

etică 

modificate/ 

elaborate şi 

aprobate 

Trimestrul 

I-IV,  2013 
Centrul Naţional Anticorupţie: 

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 664 din data de30 

august 2013 a fost aprobat  Codul de conduită 

a colaboratorului Centrului Naţional Anticorupţie 

de Etică. 

Procurori : 

Codul de Etică al Procurorilor a fost modificat 

prin Hotârîrea Consiliului  

Superior al Procurorilor nr.12-94/14 din 29.05.14 

şi Hotărârea  Consiliului  

Superior al Procurorilor nr.12-129/14 din  

03.07.14, 

Judecătorii: 

Procesul de modificare a Codului de etică a 

judecătorului a demarat. La Adunarea generală a 

judecătorilor care va avea loc în octombrie 2014 

urmează să fie discutate şi aprobate modificările la 

Codul de etică al judecătorului, aprobat anterior la 

29 noiembrie 2007 în vigoare de la 01 ianuarie 

2008. 

 

În partea ce ţine de reprezentanţii profesiilor 

conexe  sistemului justiţiei menţionăm 

următoarele:  

executorii judecătoreşti - Codul deontologic al 

executorului judecătoresc a fost adoptat la data de 

prin Hotărîrea Congresului nr. II din 26 februarie 

2011 –http://unej.md/index.php?go=news&n=52 

avocaţii - Codul de etică al avocaţilor a fost 

adoptat de Congresul avocaţilor la data de 20 

decembrie 2002; 

mediatorii -  Codul de etică al mediatorilor a fost 

aprobat prin Hotărîrea Consiliului de mediere Nr. 

1  din 16 iunie 2008; 

A fost elaborat proiectul HG cu privire la 

aprobarea Codului de etică şi deontologie al 

polițistului care la moment se afla la avizare 

internă.. 

Prin Ordinul DPF nr. 500 din 21.11.2013 a fost 

elaborat şi aprobat Codul de etică şi deontologie al 

poliţistului de frontieră 

Realizată 

Parţial 

 

Surse alocate: 

40,2 mii lei 

Surse 

utilizate: 

40,2 mii lei 

Dificultăţi: 

Notarii încă 

nu au adoptat 

codul de 

Etică 

preponderent 

din cauza 

lipsei unui 

organ 

profesional. 

Acest fapt 

este generat 

şi de 

neadoptarea 

de către 

Parlament a 

Legii cu 

privire la 

organizarea 

activităţii 

notarilor 

Traducători,  

interpreţii, 

experții, 

administrator

ii judiciari nu 

au Coduri de 

Etică. 

1.HG. 

nr.664 din 

30.08.2013 

cu privire 

la Codul de 

conduită a 

colaborator

ilor CNA, 

2.Codul de 

Etică a 

Procurorilo

r aprobat 

de 

Consiliul 

Superior al 

procurorilo

r nr.12-3d-

228/11 din 

04.10.2011 

http://www

.procuratur

a.md/file/2

014-07-

16_Codul

%20de%20

etica%20co

mpletat 

Codul  

Deontologi

c al  

Executorilo

r:  

http://www

.unej.md/?

go=news&

n=52 
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 500 din 

21.11.2013 

a fost 

elaborat şi 

aprobat 

Codul de 

etică şi 

deontologi

e al 

polițistului 

de 

frontieră. 

 

Acț. 4.2.1.p.2  - 

Elaborarea 

unor îndrumări 

detaliate 

privind 

aplicarea 

codurilor de 

etică 

profesională 

Ministerul 

Justiţiei, 

Centrul Naţional  

Anticorupţie, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Uniunile 

profesiilor 

conexe 

sistemului 

justiţie 

Îndrumările 

privind 

aplicarea 

codurilor de 

etică 

profesională, 

elaborate şi 

distribuite 

 

 

Trimestrul 

I-IV 2014 
MJ: 

Prin Ordinul MJ nr.269/1 din 9 iunie 2014 a fost 

creat grup de lucru.  

La 27 iunie 2014 a avut loc prima ședință, la care 

au fost stabilite şi distribuite primele sarcini în 

cadrul grupului de lucru. 

S-a stabilit că, fiecare membru al grupului de lucru 

să prezinte propunerile sale şi proiectele care 

există deja în acest sens. 

CNA: 

Dispune de Cod de etică al angajatului CNA  

care este foarte detaliat şi nu necesită a fi 

elaborate îndrumări în acest sens. 

MAI: 

În 2014,  codul de etică şi deontologie al 

polițistului este elaborat şi supus expertizei juridice 

în cadrul DGJ a MAI. 

În paralel, a fost elaborat proiectul „Îndrumarului 

aplicării prevederilor Capitolului VII al 

proiectului Codului referitor la reglementări 

specifice ale conduitei profesionale al angajatului 

cu statut special din cadrul MAI”. Proiectul va fi 

pus în discuție în primul semestru 2015 în cadrul 

unui grup de lucru, format din reprezentanții 

autorităților administrative şi instituțiilor din 

subordinea MAI, pentru definitivare şi la 

necesitatea operarea unor modificări. 

 

Realizată 

parțial 

 Surse alocate: 

40,2 mii lei 

Surse 

utilizate: 

40,2 mii lei 

 MJ 

nr.269/1 

din 9 iunie 

2014 se 

află la 

secretariatu

l SRSJ 



 
Acț. 4.2.2. p. 1 - 

Elaborarea 

curriculei în 

domeniul eticii 

profesionale 

pentru  

reprezentanţii 

sectorului 

justiţiei 

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei, 

Academia 

“Ştefan cel 

Mare” 

Curricula 

elaborată şi 

aprobată 

Trimestrul 

I, 2012 –  

Trimestrul, 

II 2013 

INJ: 

Planul de formare continuă pentru anul 2013 a 

fost aprobat prin Hotărîrea Consiliului INJ nr.1/6 

din 25.01.2013. Planul prevede 2 seminare de 

instruire în domeniul eticii profesionale a 50 de 

judecători şi 2 seminare pentru instruirea a 60 

procurori. Totodată, sînt prevăzute 5 seminare 

pentru instruirea a 100 de grefieri, asistenţi 

judiciari şi specialişti din cancelarie şi arhivă. 

Prin Hotărîrea Consiliului INJnr.1/2 din 31.01.2014 

au fost aprobate curriculum-urile disciplinare la: 

Etica şi deontologia profesională a judecătorului şi 

Etica şi deontologia profesională a procurorului.  

   Prin Hotărîrea Consiliului INJnr.3/7 din 

15.03.2013 a fost aprobat curriculumul disciplinar 

Deontologia profesională a şefilor secretariatelor 

instanţelor judecătoreşti. 

   Prin Hotărîrea Consiliului INJnr.10/2 din 

27.09.2013 a fost aprobat curriculumul disciplinar 

Deontologia profesională a asistenţilor judiciari. 

   Prin Hotărîrea Consiliului INJnr.6/7 din 

30.05.2014 a fost aprobat curriculumul disciplinar 

Deontologia profesională a consilierilor de 

probaţiune. 

   Totodată, Planul de formare continuă pentru 

anul 2014 prevede instruirea judecătorilor, 

procurorilor, şefilor secretariatelor instanţelor 

judecătoreşti, asistenţilor judiciari, grefierilor şi 

consilierilor de probaţiune în domeniul eticii şi 

deontologiei profesionale. De asemenea, este 

planificată instruirea membrilor Colegiilor de 

calificare în „Investigarea abaterilor de la etica 

profesională”. 

 

MAI: 

În anul 2014, de către Catedra „Ştiinţe poliţieneşti 

socio-umane” a Academiei de Poliție “Ştefan cel 

Mare” a fost elaborată curricula în domeniul eticii 

profesionale pentru funcţionarii organelor de 

drept. 

Realizată 

 

Suport din 

partea 

Programului 

ROLISP 

(USAID) 

 

 

 Planul de 

formare 

continuă 

este 

publicat pe 

site-ul INJ 

- 

http://www

.inj.md/nod

e/18 

 

Planul de 

învăţămînt

pentru 

instruirea 

iniţială a 

candidaţilo

r  

la funcţiile 

de 

judecător şi 

procuror 

este 

publicat la: 

http://www

.inj.md/file

s/u1/8_201

2_aprobare

_Plan_de_i

nvatamint_

2012-

2014_1.pdf 

 

Hotărîrile 

Consiliului 

INJ şi 

curriculele 

sunt plasate 

pe site-ul 

INJ 

http://www

http://www.inj.md/node/18
http://www.inj.md/node/18
http://www.inj.md/node/18
http://www.inj.md/files/u1/8_2012_aprobare_Plan_de_invatamint_2012-2014_1.pdf
http://www.inj.md/files/u1/8_2012_aprobare_Plan_de_invatamint_2012-2014_1.pdf
http://www.inj.md/files/u1/8_2012_aprobare_Plan_de_invatamint_2012-2014_1.pdf
http://www.inj.md/files/u1/8_2012_aprobare_Plan_de_invatamint_2012-2014_1.pdf
http://www.inj.md/files/u1/8_2012_aprobare_Plan_de_invatamint_2012-2014_1.pdf
http://www.inj.md/files/u1/8_2012_aprobare_Plan_de_invatamint_2012-2014_1.pdf
http://www.inj.md/files/u1/8_2012_aprobare_Plan_de_invatamint_2012-2014_1.pdf
http://www.inj.md/files/u1/8_2012_aprobare_Plan_de_invatamint_2012-2014_1.pdf
http://www.inj.md/node/545


 
.inj.md/nod

e/545 

 

MAI: 

Curriculum 

la 

disciplina 

“Etica şi 

deontologi

a 

poliţieneas

că” (poate 

fi găsit la 

secretariatu

l SRSJ) 

Acț. 4.2.3 p.1 - 

Modificarea 

sau, după caz, 

elaborarea 

cadrului 

normativ 

necesar pentru 

activitatea 

organelor 

abilitate  cu 

investigarea 

abaterilor de la 

etica 

profesională 

Ministerul 

Justiţiei, 

Centrul Naţional 

Anticorupţie, 

Magistraturii, 

 Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

uniunile 

profesiilor 

conexe 

sistemului 

justiţiei 

Proiecte de 

acte normative 

elaborate şi 

remise spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul 

I-IV, 2013 

CNA - realizat – prin Hotărîrea Guvernului nr. 

664 din 30.08.2013 a fost aprobat codul de 

conduită a colaboratorilor Centrului Naţional 

Anticorupţie. La fel, potrivit art. 23 din Legea nr. 

1104 din 6 iunie 2002 prevede că încălcarea 

obligaţiilor profesionale, disciplinei de serviciu, 

conduitei profesionale a angajaţilor Centrului se 

examinează de către Colegiul disciplinar. 

Colegiul disciplinar este constituit inclusiv şi din 

doi reprezentanţi ai Consiliului Civil un 

reprezentant al mediului academic. 

Ordinul nr.38 din 17.03.2013privind constituirea 

Colegiului disciplinar al Centrului Naţional 

Anticorupţie şi aprobarea Regulamentului de 

funcţionarea al acestuia 

 

Regulamentul de activitate al Direcției securitate 

internă 

Prin Ordinul Directorului CNA nr.12 din 

23.01.2013 a fost aprobată Instrucțiunea cu 

privire la efectuarea investigațiilor în cadrul 

procedurii disciplinare. 

Prin Ordinul nr.107 din 15.07.2013 a fost 

aprobat Regulamentul cu privire la monitorizarea 

stilului de viaţă al angajaţilor Centrului Naţional 

Anticorupţie 

Realizată 

Parțial 

 

- Dificultăţi: 

Tergiversarea 

realizării 

acţiunii este 

determinată 

de 

promovarea 

proiectelor de 

legi a 

profesiilor 

conexe care 

sunt 

prevăzute la 

Pilonul III. 

 

NOTĂ: 

Notari: 

Proiectul 

respectiv a 

fost aprobat 

în şedinţa de 

Guvern din 

17.07.2014. 

Codul  

Deontologi

c al  

Executorilo

r:  

http://www

.unej.md/?

go=news&

n=52 

 

Codul 

deontologi

c al 

avocaților: 

http://www

.avocatul.m

d/codul-

deontologi

c 

 

Codul de 

etică al 

procurorul

ui:  

http://www

.procuratur

http://www.inj.md/node/545
http://www.inj.md/node/545
http://www.unej.md/?go=news&n=52
http://www.unej.md/?go=news&n=52
http://www.unej.md/?go=news&n=52
http://www.unej.md/?go=news&n=52
http://www.avocatul.md/codul-deontologic
http://www.avocatul.md/codul-deontologic
http://www.avocatul.md/codul-deontologic
http://www.avocatul.md/codul-deontologic
http://www.avocatul.md/codul-deontologic
http://www.procuratura.md/file/2014-07-16_Codul%20de%20etica%20completat.pdf
http://www.procuratura.md/file/2014-07-16_Codul%20de%20etica%20completat.pdf


 
 

PG - realizat 

- prin Hotărârea Consiliului Superior al 

Procurorilor nr.12-3d-228/11 din 04.10.2011 a 

fost aprobat Codul de etică al procurorului. 

Potrivit acestuia, pentru nerespectarea 

prevederilor Codului respectiv, Procurorul poate 

fi atras la răspundere disciplinară.  

. În conformitate cu prevederile Legii cu privire 

la Procuratură abaterile disciplinare, inclusiv cea 

de încălcare a Codului deontologic, este 

examinată de Colegiul disciplinar. 

 

MAI: realizat 

- prin Hotărîrea Guvernului nr. 481 din 10 mai 

2006 a fost aprobat Codul de etică şi deontologie 

al poliţistului.  

A fost elaborat şi aprobat prin Ordinul MAI nr. 

300 din 15.10.2014 Regulamentul Serviciul 

Protecţie Internă şi Anticorupţie (autoritate 

administrativă subordonată MAI, abilitată cu 

investigarea abaterilor de la etica profesională). 

 

CSM: Realizat 

Prin Hotărîrea Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 366/15 din  29 noiembrie 2007 

a fost adoptat Codul de etică al judecătorului. 

Conform art. 15 (1) Pentru încălcarea 

prevederilor prezentului Cod judecătorul poartă 

răspundere  disciplinară în conformitate cu 

legislaţia în vigoare. 

 Abaterile disciplinare săvîrşite  de judecători 

sunt examinate de Colegiul disciplinar. 

 

În ceea ce ţine de profesiile conexe sistemului de 

justiţie comunicăm următoarele: 

 

Avocaţii: Realizat parţial 

a.md/file/2

014-07-

16_Codul

%20de%20

etica%20co

mpletat.pdf 

 

Codul 

deontologi

c al 

mediatorul

ui  

http://justic

e.gov.md/sl

idepagevie

w.php?l=ro

&idc=601 

 

MAI: 

Ordinul 

MAI nr. 

300 din 

15.10.2014 

Regulamen

tul SPIA 

( poate fi 

găsit la 

secretariatu

l SRSJ) 

 

http://www.procuratura.md/file/2014-07-16_Codul%20de%20etica%20completat.pdf
http://www.procuratura.md/file/2014-07-16_Codul%20de%20etica%20completat.pdf
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http://justice.gov.md/slidepageview.php?l=ro&idc=601
http://justice.gov.md/slidepageview.php?l=ro&idc=601
http://justice.gov.md/slidepageview.php?l=ro&idc=601
http://justice.gov.md/slidepageview.php?l=ro&idc=601


 
- Codul deontologic al avocaţilor a fost adoptat 

de congresul avocaţilor din 20 decembrie 2002, 

cu modificările şi completările adoptate la 23 

martie 2007 de Congresul Avocaţilor.  

 

Executori Judecătoreşti: Realizat 

Legea nr. 113 din 17.06.2010 privind executorii 

judecătorești instituie și reglementează structura 

și activitatea Colegiului disciplinar al 

executorilor judecătorești – organul care 

examinează abaterile disciplinare (unele dintre 

acestea constituind încălcări ale Codului 

deontologic al executorului judecătoresc). 

Prevederile legii indicate mai sus au fost 

dezvoltate într-un regulament –Regulamentul de 

activitate a Colegiului disciplinar al executorilor 

judecătorești, aprobat prin Ordinul ministrului 

justiției nr. 75 din 09.03.2011 –

http://unej.md/index.php?go=news&n=54. 

Regulamentul este actul normativ (subordonat 

legii) de bază care reglementează activitatea 

Colegiului. 

 

Mediatori: Realizat 

Organul care investighează abaterile disciplinare, 

inclusiv a celor de la Codul deontologic al 

mediatorului (în măsura în care acestea 

constituie abateri disciplinare) este Consiliul de 

Mediere , care activează în baza Legii nr. 134 

din  14.06.2007cu privire la mediere, dar și a 

Regulamentului Consiliului de Mediere, aprobat 

prin Hotărîrea Consiliului de mediere nr. 1 din 

16 iunie 2008, modificat prin Hotărîrea 

Consiliului de mediere nr. 2 din 17.04.2013 

 

Notarii: Realizat parţial 

- Actualmente, conform legii în vigoare, organul 

care examinează abaterile disciplinare ale 

notarilor este Colegiul disciplinar (art. 22
1
 din 

Legea nr. 1453 din 08.11.2002 

cu privire la notariat), care activează în temeiul, 

http://unej.md/index.php?go=news&n=54


 
atît a prevederilor Legii nr. 1453 din 08.11.2002, 

cît și a Regulamentului privind activitatea 

Colegiului disciplinar al notarilor, aprobat prin 

Ordinul ministrului justiției nr. 169 din 

30.04.2009, publicat în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova nr. 95 din 22.05.2009,  

modificat prin Ordinul ministrului justiției nr. 57 

din  14.02.2013 -  

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

w=doc&lang=1&id=331516. 

Totodată, menționăm că, prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 747 din 10.09.2014, a fost 

aprobat proiectul Legii cu privire la organizarea 

activității notariale, înregistrat în Parlament cu 

nr. 346 la 12.09.2014 – 

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

iectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2453

/language/ro-RO/Default.aspx.  

Proiectul prevede în calitate de organ competent 

să examineze abaterile disciplinare și de etică 

Comisiei de etică a notarilor, care va substitui 

Colegiul disciplinar al notarilor. Astfel, un 

regulament al Comisiei urmează să fie aprobat 

ulterior adoptării legii indicate mai sus. 

 

 

Acț. 4.2.5 p.1 – 

Elaborarea  

unui proiect de 

act normativ 

privind 

implicarea 

reprezentanţilor 

societăţii civile 

în procesul de 

supraveghere a 

legislaţiei cu  

privire la etica 

profesională a 

reprezentanţilor 

sectorului 

Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne,  

Centrul Naţional 

Anticorupţie, 

Comisia 

Naţională de 

1. Proiect de 

act normativ 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului  

2. Numărul 

reprezentanţilo

r societăţii 

civile implicaţi 

Trimestrul 

I-IV, 2013 

 

CNA: realizată 

Colegiul disciplinar este constituit inclusiv şi din 

doi reprezentanţi ai Consiliului Civil un 

reprezentant al mediului academic.  

 

PG: realizată parţial 

Potrivit Legii cu privire la Procuratură, la 

moment, în Colegiul Disciplinar nu sunt incluşi 

reprezentanţi ai societăţii civile. Totodată, în 

proiectul de lege cu privare la Procuratură, 

(propus Grupului Parlamentar) este prevăzut că 

în componenţa Colegiului disciplinar vor fi 

incluşi şi doi membri din societatea civilă. 

Proiectul a  fost remis Parlamentului prin 

scrisoarea  comună a ministrului justiţiei şi 

Realizată 

Parţial 

Dificultăţi: 

În prezent 

notarii nu 

dispun de un 

organ colegial 

abilitat  cu 

examinarea 

abaterilor 

disciplinare şi 

aplicarea 

sancţiunilor 

disciplinare. 

Acest aspect 

este prevăzut 

în proiectul de 

  

 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331516
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331516
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2453/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2453/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2453/language/ro-RO/Default.aspx


 
justiţiei Integritate Procurorului General nr. 03/5047 şi 1-1d/14-

2656 din 22 mai 2014. 

CSM :realizată 

În conformitate cu prevederile proiectului de 

Lege cu privire la răspunderea disciplinară a 

judecătorilor , în Colegiul disciplinar al 

judecătorilor este inclus şi un reprezentant al 

societăţii civile. 

 

Avocaţii:nerealizată 
Conform Legii cu privare la avocatura, 

art.44,Comisia pentru etică şi disciplină este 

compusă din 11 avocaţi, dintre care 6 sunt aleşi 

de Congres dintre avocaţii cu o vechime în 

profesie de cel puţin 5 ani, iar 5 sînt delegaţi de 

barouri. Deci, în comisia respectivă nu sunt 

reprezentanţi ai societăţii civile. 

Executorii judecătoreşti:  realizată 

Art. 22 din Legea privind executorii 

judecătoreşti nr113 din 17.06.10 prevede că în  

Colegiul disciplinar este inclus şi un 

reprezentant al mediului academic din domeniul 

dreptului şi un reprezentant al societăţii civile. 

 

Mediatorii:  realizată 

Potrivit Art. 21 al Codului deontologic,  

Consiliul de mediere este compus din 9 membri 

desemnaţi prin ordinul ministrului justiţiei, în 

baza rezultatelor concursului public organizat de 

Ministerul Justiţiei. Cel puţin 7 membri ai 

Consiliului de mediere trebuie să fie din rîndul 

mediatorilor sau să facă parte din corpul 

ştiinţifico-didactic ori din cadrul unor organizaţii 

necomerciale. 

 

Experţii judiciari :  realizată 

 A fost elaborat proiectul de Lege cu privire la 

expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar, 

care instituie Comisia de disciplină a experţilor 

judiciari. În componenţa acesteia a fost inclus şi 

un reprezentant al societăţii civile. Proiectul a 

lege privind 

organizarea 

activităţii 

notarilor care 

urmează a fi 

adoptata de 

către 

Parlament. 

 



 
fost remis Guvernului spre examinare la data de 

2 iulie 2014, ulterior, la data de 16 iulie curent, 

acesta a fost aprobat în şedinţă de Guvern.  

 

Administratorii de insolvabilitate: realizată 

A fost elaborat proiectul de Lege cu privire la 

administratorii autorizaţi, care instituie Comisia 

de autorizare şi disciplină, din componenţa 

căreia vor face parte doi lectori universitari. 

Proiectul a fost remis Guvernului spre examinare 

la data de  16 ianuarie 2013, fiind aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului  nr. 69 din 31 ianuarie 

2014. 

La data de 7.02.2014 acesta a fost adoptat de 

Parlament în lectura a doua. 

 

Notarii:  

Conform Legii nr. 1453 din 08.11.2002 cu 

privire la notariat, Colegiul disciplinar are în 

componența sa un reprezentant al societății civile 

–„(3) Colegiul disciplinar este format din 7 

membri, dintre care 1 desemnat de ministrul 

justiției, 2 profesori titulari de drept, 3 notari şi 

un reprezentant al societăţii civile, aleşi printr-

un concurs organizat de Ministerul Justiţiei.”. 

Conform proiectului Legii cu privire la 

organizarea activității notariale, înregistrat în 

Parlament cu nr. 346 la 12.09.2014, în 

componența Comisiei de etică a notarilor sunt 2 

reprezentanți ai societății civile (art. 50 din 

proiect). 

 

Acț. 4.3.1. p. 1 -  

Elaborarea 

planului de 

instruire în 

domeniul 

combaterii 

corupţiei pentru  

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei,  

Academia 

„Ştefan cel 

Mare” 

 

Plan de 

instruire 

elaborat şi 

aprobat 

Trimestrul 

II-IV, 2012 

Conform planului de formare continuă pentru anul 

2013, au fost organizate 15 seminare pentru 

instruirea a 880 de judecători, procurori, şefi ai 

secretariatelor  instanţelor judecătoreşti, asistenţi 

judiciari, 

grefieri, specialişti din cancelarie şi arhivă în 

domeniul combaterii corupţiei. 

Realizată 

* 

- - Planul de 

formare 

continuă 

este 

publicat 

pe site-ul 

INJ. 



 
reprezentanţii 

sectorului 

justiţiei 

 

 http://ww

w.inj.md/

node/18 

Acț. 4.3.2. p. 1 -  

Efectuarea unui 

studiu privind 

testarea 

benevolă cu 

aparatul 

poligraf a 

reprezentanţilor  

sectorului 

justiţiei 

 

Centrul 

Naţional 

Anticorupţie, 

Procuratura 

Generală, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

Studiu 

efectuat şi 

recomandări 

formulate 

Trimestrul 

III-IV, 

2012 

Potrivit unui acord încheiat cu Ambasada SUA în 

R. Moldova a fost lansat concursul pentru selectarea 

experţilor în vederea elaborării unui şir de studii 

prevăzute de Planul de acţiuni pentru 

implementarea SRSJ, inclusiv privind instrumentele 

de prevenire a imixtiunii în activitatea de înfăptuire 

a justiţiei şi de prevenire a comportamentului  

corupţional.  Studiul este efectuat de Centrul de 

Analiză şi Prevenire a Corupţiei şi a fost lansat 

public. 

 

Realizată 

* 

Studiul a fost 

efectuat de 

Centrul de 

Analiză şi 

Prevenire a 

Corupţiei cu 

suportul 

financiar al  

Ambasadei 

SUA în R. 

Moldova 

 Studiu 

este 

accesibil 

pe pagina 

web 

CAPC 

http://capc

.md/ro/pu

blications/ 

Acț. 4.3.2 p.2 -  

Elaborarea 

cadrului 

normativ 

privind 

procedura de 

testare benevolă 

cu aparatul 

poligraf a 

reprezentanţilor 

sectorului 

justiţiei 

Centrul 

Naţional 

Anticorupţie,  

Procuratura 

Generală, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

Cadrul 

normativ 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul 

I-II, 2013 

Având în vedere acţiunea 4.1.5 pct.6 ce prevede 

instituirea obligaţiei de testare la poligraf a 

candidaţilor la funcţiile de judecător, procuror şi 

ofiţer de urmărire penală unde principala 

instituţie responsabilă este Ministerul Justiţiei – 

considerăm că în acelaşi act normativ unde este 

prevăzută obligaţia şi procedura de efectuare a 

testării la poligraf  urmează a fi stabilită şi 

procedura de testare benevolă. În prezent Legea 

269/2008 prevede la art. 7 persoanele care se 

supun testării obligatorii iar art. 13 se referă la 

cazurile de recurgere la testare benevolă (la care 

sunt supuse practic aceleaşi persoane menţionate 

la art. 7). Respectiv această acţiune urmează a fi 

realizată de Ministerul Justiţiei (având în vedere 

şi proiectele de legi promovate ce se referă la 

reprezentanţii sectorului justiţiei).  

 

Desuetă    

Acț. 4.3.3. p. 1 - 

Elaborarea 

proiectului de  

modificare a 

Centrul 

Naţional 

Anticorupţie 

 

Proiect de 

lege elaborat 

şi remis spre 

examinare 

Trim. IV 

2011 – 

Trim. III 

2012 

Acţiunea s-a realizat prin adoptarea Legii nr.277 din 

27.12.2011. În conformitate cu Legea privind 

modificarea şi completarea unor acte legislative 

nr.277 din 27.12.2011, au fost modificate: 

Realizată 

* 

Realizată de 

personalul 

angajat în 

limita 

- Legea 

nr.277 din 

27.12.201

1privind 

http://www.inj.md/node/18
http://www.inj.md/node/18
http://www.inj.md/node/18
http://capc.md/ro/publications/
http://capc.md/ro/publications/
http://capc.md/ro/publications/


 
cadrului 

normativ în 

vederea 

reglementării 

instituţiei 

avertizorilor de 

integritate şi 

protecţiei 

acestora 

Guvernului 1. Legea nr. 90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire 

la prevenirea şi combaterea corupţiei; 

2. Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind 

Codul de conduită a funcţionarului public; 

3.  Codul contravenţional al Republicii Moldova 

nr.218-XVI din 24 octombrie 2008. 

Aceste amendamente prevăd măsurile de protecţie a 

persoanelor, care informează cu bună-credinţă 

despre comiterea actelor de corupţie şi a celor 

conexe corupţiei, a faptelor de comportament 

corupţional etc., precum şi sancţiunile pentru 

neasigurarea măsurilor de protecţie a avertizorilor 

de  integritate.    

 

bugetului 

anual aprobat 

pentru 

instituţiile 

publice 

relevante. 

modificar

ea și 

completar

ea unor 

acte 

normative 

Acț. 4.3.3. p. 2 -  

Crearea în 

cadrul 

instituţiilor  a 

unor mecanisme 

prin care 

avertizorii de 

integritate să 

semnaleze 

ilegalităţile 

 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor, 

Procuratura 

Generală, 

Centrul Naţional 

Anticorupţie 

Mecanisme 

interne 

create 

Trimestrul 

III, 2012 - 

Trimestrul 

II, 2013 

CNA a elaborat şi remis spre avizare proiectul de 

hotărâre a Guvernului pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind avertizorii de 

integritate. Proiectul a fost aprobat în şedinţă de 

Guvern la data 09.09.2013– Hot. Guvernului nr. 

707 din  09.09.2013 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind avertizorii de 

integritate -  

 

CNA şi MAI şi-au creat mecanisme interne prin 

care avertizorii de integritate să semnaleze 

ilegalităţile. 

A fost elaborat şi aprobat Ordinul MAI nr. 350 

din 12.11.2013 „Cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind avertizorii de integritate 

din cadrul MAI” 

Procuratura: Ordinul nr. 17/28 din 06.03.2014 cu 

privire la aprobarea Regulamentului privind 

avertizorii de integritate. 

Este elaborat proiectul Regulamentului intern 

privind avertizorii de integritate, publicat pentru 

discuţii publice pe pagina web a CSM 

www.csm.md. la şedinţa CSM din 05.08. 2014 a 

fost creată Comisia pentru avertizorii de 

Realizată 

 

-  Hotărîrea 

de Guvern 

nr.707 din 

09.09.2013 

privind 

aprobarea 

Regulamen

tului – 

cadru cu 

privire la 

avertizorii 

de 

integritate.

http://lex.ju

stice.md/in

dex.php?ac

tion=view

&view=do

c&lang=1

&id=34958

4 

www.csm.

md. 

Hotărîrea 

http://www.csm.md/
http://www.csm.md/
http://www.csm.md/


 
integritate în cadrul Consiliului Superior al 

Magistraturii (conform anexei la Regulamentul – 

cadru privind avertizorii de integritate.) 

 

 

 

 

nr. 623/21 

şi 624/21 

din 

05.08.2014  

 

http://csm.

md/hotariri

-2014.html 

Ordinul nr. 

17/28 din 

06.03.2014 

cu privire 

la 

aprobarea 

Regulamen

tului 

privind 

avertizorii 

de 

integritate. 

Ordinul 

MAI nr. 

350 din 

12.11.2013 

„Cu privire 

la 

aprobarea 

Regulamen

tului 

privind 

avertizorii 

de 

integritate 

din cadrul 

MAI” 

 

Acț. 4.3.3 p.4 -  

Mediatizarea 

instituţiei 

avertizorilor de 

Centrul 

Naţional 

Anticorupţie 

Numărul  de 

comunicate 

de presă 

difuzate 

Trimestrul 

I-II, 2013 

Pentru a face cunoscută instituţia avertizorilor de 

integritate, în cadrul instruirilor, care sunt efectuate 

de către colaboratorii Centrului în autorităţile 

publice, funcţionarii au fost informaţi despre 

Realizată 

 * 

Acţiunea a 

fost realizată 

de personalul 

angajat în 

 Comunica

te 

prezentate 

pe pagina 

http://csm.md/hotariri-2014.html
http://csm.md/hotariri-2014.html
http://csm.md/hotariri-2014.html


 
integritate instituţia avertizorilor de integritate, în special: 

cadrul legal, dreptul funcţionarilor de a face 

avertizarea şi măsurile de protecţie de care pot 

beneficia. Astfel, în anul 2013 au fost efectuate 25 

de instruiri la care au participat 774 de persoane. 

În perioada 14 noiembrie-20 decembrie 2013, CNA 

a efectuat în cadrul Academiei de Administrare 

Publică 17 cursuri de instruire referitoare la 

instituţia avertizorilor de integritate. 

În perioada ianuarie-iunie 2014 au fost desfăşurate 

21 de instruiri cu tematica ” Consideraţiuni 

conceptuale privind integritatea. Avertizorii de 

integritate” la care au participat 878 de persoane. 

În aceiaşi perioadă au fost desfăşurate următoarele 

instruiri în cadrul cărora a fost abordată şi instituţia 

avertizorilor de integritate: 

- „Integritatea funcţionarului public, Legea 325 din 

23.12.2013 cu privire la integritatea profesională” – 

95 de instruiri la care au participat 3201 persoane 

- ” Răspunderea juridică pentru faptele de corupţie” – 

5 instruiri la care au participat 128 de persoane 

- ” Fenomenul corupţiei,traficul de influenţă şi 

combaterea lui.” – 5 instruiri la care au participat 89 

de persoane 

- ” Corupţia în domeniul medicinii.” – 4 instruri la 

care au participat 111 persoane 

- ” Noţiunea corupţiei. Criterii de calificare şi de 

delimitare a faptelor de corupţie, conexe şi 

comportament corupţional în legislaţia naţională. 

Metode de prevenire.” – 1 instruire la care au 

participat 24 de persoane. 

De asemenea au fost desfăşurate 3 cafenele publice 

cu tematica ”În regiunea Orhei – GATA” la care au 

participat 76 de persoane 

limita 

bugetului 

anual aprobat 

pentru Centru. 

 

web a 

instituţiei: 

http://cna.

md/ro/eve

nimente/b

ilantul-

ciclului-

instruiri-

avertizorii

-

integritate 

http://cna.

md/ro/eve

nimente/c

na-despre-

avertizorii

-

integritate 

http://cna.

md/ro/eve

nimente/c

na-are-

regulamen

t-intern-

privind-

avertizorii

-

integritate 

 

 

http://cna.md/ro/evenimente/bilantul-ciclului-instruiri-avertizorii-integritate
http://cna.md/ro/evenimente/bilantul-ciclului-instruiri-avertizorii-integritate
http://cna.md/ro/evenimente/bilantul-ciclului-instruiri-avertizorii-integritate
http://cna.md/ro/evenimente/bilantul-ciclului-instruiri-avertizorii-integritate
http://cna.md/ro/evenimente/bilantul-ciclului-instruiri-avertizorii-integritate
http://cna.md/ro/evenimente/bilantul-ciclului-instruiri-avertizorii-integritate
http://cna.md/ro/evenimente/bilantul-ciclului-instruiri-avertizorii-integritate
http://cna.md/ro/evenimente/bilantul-ciclului-instruiri-avertizorii-integritate
http://cna.md/ro/evenimente/bilantul-ciclului-instruiri-avertizorii-integritate
http://cna.md/ro/evenimente/cna-despre-avertizorii-integritate
http://cna.md/ro/evenimente/cna-despre-avertizorii-integritate
http://cna.md/ro/evenimente/cna-despre-avertizorii-integritate
http://cna.md/ro/evenimente/cna-despre-avertizorii-integritate
http://cna.md/ro/evenimente/cna-despre-avertizorii-integritate
http://cna.md/ro/evenimente/cna-despre-avertizorii-integritate
http://cna.md/ro/evenimente/cna-despre-avertizorii-integritate
http://cna.md/ro/evenimente/cna-are-regulament-intern-privind-avertizorii-integritate
http://cna.md/ro/evenimente/cna-are-regulament-intern-privind-avertizorii-integritate
http://cna.md/ro/evenimente/cna-are-regulament-intern-privind-avertizorii-integritate
http://cna.md/ro/evenimente/cna-are-regulament-intern-privind-avertizorii-integritate
http://cna.md/ro/evenimente/cna-are-regulament-intern-privind-avertizorii-integritate
http://cna.md/ro/evenimente/cna-are-regulament-intern-privind-avertizorii-integritate
http://cna.md/ro/evenimente/cna-are-regulament-intern-privind-avertizorii-integritate
http://cna.md/ro/evenimente/cna-are-regulament-intern-privind-avertizorii-integritate
http://cna.md/ro/evenimente/cna-are-regulament-intern-privind-avertizorii-integritate
http://cna.md/ro/evenimente/cna-are-regulament-intern-privind-avertizorii-integritate


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acț. 4.3.4. p. 1 -  

Efectuarea unui 

studiu privind 

oportunitatea 

modificării  

cadrului 

normativ care 

vizează 

publicarea şi 

mediatizarea 

hotărîrilor 

judecătoreşti 

privind 

condamnarea 

reprezentanţilor 

sectorului 

justiţiei pentru 

acte de corupţie 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Ministerul 

Justiţiei 

 

1. Studiu 

efectuat, 

recomandări 

formulate 

2. Proiect de 

lege elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul 

III-VI, 

2012 

În cadrul şedinţelor Grupului de lucru, s-a discutat 

despre oportunitatea excluderii acţiunii respective 

din motivul că hotărîrile judecătoreşti sunt publicate 

pe paginile web ale instanţelor şi, respectiv, 

publicul larg are posibilitatea de a face cunoştință, 

fără a fi nevoie de o mediatizare suplimentară.  

Art. 9 alin.(3) din Legea nr. 90 din 25.04.2008 

prevede că hotărîrile pronunțate de instanța de 

judecată în cauze penale și contravenționale ce țin 

de corupție, se publică în termen de 30 de zile pe 

pagina web a instanței judecătorești. 

Totodată, pe site-ul CSM, a fost creată o rubrică 

aparte, în care sunt publicate hotărîrile de 

condamnare a judecătorilor pentru acte de corupție. 

 

Realizată 

 

 

-  http://csm.

md/inform

atii-

utile/sentin

te.html 

http://csm.md/informatii-utile/sentinte.html
http://csm.md/informatii-utile/sentinte.html
http://csm.md/informatii-utile/sentinte.html
http://csm.md/informatii-utile/sentinte.html
http://csm.md/informatii-utile/sentinte.html


 
 

ACŢIUNI CU CARACTER CONTINUU  

(Trimestrul IV, 2011 – Trimestrul IV, 2014) 

 

Numărul 

domeniului de 

intervenţie, 

numărul şi 

denumirea 

acţiunii, 

conform 

Planului de 

acţiuni 

Instituţii 

responsabil

e 

Indicatorii de 

rezultat 

din Planul 

 de acţiuni 

Termenul  

prevăzut  

pentru  

implementare

a acţiunii 

Măsurile întreprinse (descriere 

succintă, concisă, unitară) 

 

Nivelul de 

implementa

re 

a acţiunii 

Mijloacele 

financiare 

alocate 

(planificate); 

Cheltuieli 

reale 

(efective) / 

mii lei; 

Asistenţa 

recepţionată  

în vederea 

realizării 

acţiunii (în 

cazul în care 

a existat) 

Dificultăţi, 

riscuri 

   Concluzii, 

Recomandări 

Documente 

probatoare 

Acț. 4.1.4 p.6 – 

Monitorizarea 

implementării 

prevederilor 

privind testul de 

integritate 

Ministerul 

Justiţiei, 

Centrul 

Naţional 

Anticorupţie 

1. Monitorizare 

desfăşurată 

2. Raport de 

monitorizare 

întocmit şi 

difuzat 

Trimestrul I, 

2013 - 

Trimestrul IV, 

2016 

 Nerealizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

 

Dificultăţi: 

Legea 

privind 

testarea 

integrităţii 

profesionale 

urmează a fi 

inclusă în 

lista actelor 

legislative şi 

normative 

care vor fi 

monitorizate 

de către 

 



 
organele 

centrale de 

specialitate 

ale 

administraţie

i publice 

pentru anul 

2015. Din 

acest 

considerent, 

monitorizare

a va fi 

desfăşurată 

începînd cu 

anul 2015. 

 

Acț. 4.1.5. p. 5 - 

Informarea 

societăţii despre 

implementarea 

noilor 

instrumente de 

prevenire a 

imixtiunii în 

activitatea de 

înfăptuire a 

justiţiei şi de 

prevenire a 

comportamentulu

i corupțional 

Centrul 

Naţional 

Anticorupţie, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Procuratura 

Generală 

Numărul 

comunicatelor 

de presă 

publicate 

Trimestrul I, 

2012 -  

Trimestrul IV, 

2016 

Acţiunea are caracter permanent 

şi se realizează periodic de către 

instituţiile din sectorul justiţiei, în 

virtutea apariţiei noilor 

instrumente. 

CSM a elaborat Reguli de 

comunicare cu mass-media care 

au fost publicate pe pagina web a 

Consiliului. Totodată, fiecare 

instanţă a desemnat o persoană, 

responsabilă de relaţiile cu presa. 

În perioada 9-11 decembrie 2014 

s-au desfășurat lucrările celei de-a 

X-a ediții a Conferinței Naționale 

Anticorupție. 

În cadrul celor 6 sesiuni de lucru 

au fost dezbătute următoarele 

subiecte: 

Angajamentele anticorupţie ale 

Republicii Moldova;  Percepţia 

corupţiei şi mesajele politice; 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

Realizată de 

personalul 

angajat în 

limita 

bugetului 

anual aprobat 

pentru 

instituţiile 

publice 

relevante. 

 Comunicate pe 

pagina web a 

CNA: 

www.cna.md: 

http://cna.md/r

o/evenimente/c

ontinua-

instruirile-

privind-

testarea-

integritatii-

profesionale-

vama 

http://cna.md/r

o/evenimente/a

ngajatii-bnm-

vor-afla-mai-

multe-despre-

http://www.cna.md/
http://cna.md/ro/evenimente/continua-instruirile-privind-testarea-integritatii-profesionale-vama
http://cna.md/ro/evenimente/continua-instruirile-privind-testarea-integritatii-profesionale-vama
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http://cna.md/ro/evenimente/angajatii-bnm-vor-afla-mai-multe-despre-testarea-integritatii-profesionale


 
Prevenirea și combaterea 

corupției;  Implementarea 

Strategiei Naţionale Anticorupţie 

2011-2015;  Sistemul naţional de 

integritate. 

De asemenea, în cadrul 

Conferinței au avut loc 3 ateliere:  

Provocările agenţiilor 

anticorupţie;  Corupţia politică;  

Corupţia judiciară. 

 

MAI: 

Au fost publicate 4 

comunicate de presă pe pagina 

web a MAI. 

 

testarea-

integritatii-

profesionale 

http://cna.md/r

o/evenimente/c

na-despre-

testarea-

integritatii-

profesionale-

falesti 

http://cna.md/r

o/evenimente/i

nstruiri-despre-

testarea-

integritatii-

profesionale-

oficiile-

teritoriale-ale-

cnas 

http://cna.md/r

o/evenimente/c

na-acorda-

suport-

metodologic-

vederea-

aplicarii-legii-

privind-

testarea-

integritatii 

http://cna.md/r

o/evenimente/s

edinta-cna-

privind-

functionarea-

liniilor-

http://cna.md/ro/evenimente/angajatii-bnm-vor-afla-mai-multe-despre-testarea-integritatii-profesionale
http://cna.md/ro/evenimente/angajatii-bnm-vor-afla-mai-multe-despre-testarea-integritatii-profesionale
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http://cna.md/ro/evenimente/instruiri-despre-testarea-integritatii-profesionale-oficiile-teritoriale-ale-cnas
http://cna.md/ro/evenimente/instruiri-despre-testarea-integritatii-profesionale-oficiile-teritoriale-ale-cnas
http://cna.md/ro/evenimente/instruiri-despre-testarea-integritatii-profesionale-oficiile-teritoriale-ale-cnas
http://cna.md/ro/evenimente/instruiri-despre-testarea-integritatii-profesionale-oficiile-teritoriale-ale-cnas
http://cna.md/ro/evenimente/cna-acorda-suport-metodologic-vederea-aplicarii-legii-privind-testarea-integritatii
http://cna.md/ro/evenimente/cna-acorda-suport-metodologic-vederea-aplicarii-legii-privind-testarea-integritatii
http://cna.md/ro/evenimente/cna-acorda-suport-metodologic-vederea-aplicarii-legii-privind-testarea-integritatii
http://cna.md/ro/evenimente/cna-acorda-suport-metodologic-vederea-aplicarii-legii-privind-testarea-integritatii
http://cna.md/ro/evenimente/cna-acorda-suport-metodologic-vederea-aplicarii-legii-privind-testarea-integritatii
http://cna.md/ro/evenimente/cna-acorda-suport-metodologic-vederea-aplicarii-legii-privind-testarea-integritatii
http://cna.md/ro/evenimente/cna-acorda-suport-metodologic-vederea-aplicarii-legii-privind-testarea-integritatii
http://cna.md/ro/evenimente/cna-acorda-suport-metodologic-vederea-aplicarii-legii-privind-testarea-integritatii
http://cna.md/ro/evenimente/cna-acorda-suport-metodologic-vederea-aplicarii-legii-privind-testarea-integritatii
http://cna.md/ro/evenimente/cna-acorda-suport-metodologic-vederea-aplicarii-legii-privind-testarea-integritatii
http://cna.md/ro/evenimente/sedinta-cna-privind-functionarea-liniilor-anticoruptie-testarea-integritatii-profesionale
http://cna.md/ro/evenimente/sedinta-cna-privind-functionarea-liniilor-anticoruptie-testarea-integritatii-profesionale
http://cna.md/ro/evenimente/sedinta-cna-privind-functionarea-liniilor-anticoruptie-testarea-integritatii-profesionale
http://cna.md/ro/evenimente/sedinta-cna-privind-functionarea-liniilor-anticoruptie-testarea-integritatii-profesionale
http://cna.md/ro/evenimente/sedinta-cna-privind-functionarea-liniilor-anticoruptie-testarea-integritatii-profesionale
http://cna.md/ro/evenimente/sedinta-cna-privind-functionarea-liniilor-anticoruptie-testarea-integritatii-profesionale


 
anticoruptie-

testarea-

integritatii-

profesionale 

http://cna.md/r

o/evenimente/o

fiterii-cna-

vorbesc-

despre-

testarea-

integritatii-

anagajatilor-

fisc 

http://cna.md/r

o/evenimente/c

na-dat-startul-

testarii-

integritatii-

profesionale-

functionarilor-

publici-fiecare-

angajat 

http://cna.md/r

o/evenimente/i

nterviul-

acordat-catre-

directorul-

adjunct-al-cna-

cristina-tarna-

portalului 

http://cna.md/ro/

evenimente/prof

esorii-liceu-

capitala-vor-

afla-cna-ce-

http://cna.md/ro/evenimente/sedinta-cna-privind-functionarea-liniilor-anticoruptie-testarea-integritatii-profesionale
http://cna.md/ro/evenimente/sedinta-cna-privind-functionarea-liniilor-anticoruptie-testarea-integritatii-profesionale
http://cna.md/ro/evenimente/sedinta-cna-privind-functionarea-liniilor-anticoruptie-testarea-integritatii-profesionale
http://cna.md/ro/evenimente/sedinta-cna-privind-functionarea-liniilor-anticoruptie-testarea-integritatii-profesionale
http://cna.md/ro/evenimente/ofiterii-cna-vorbesc-despre-testarea-integritatii-anagajatilor-fisc
http://cna.md/ro/evenimente/ofiterii-cna-vorbesc-despre-testarea-integritatii-anagajatilor-fisc
http://cna.md/ro/evenimente/ofiterii-cna-vorbesc-despre-testarea-integritatii-anagajatilor-fisc
http://cna.md/ro/evenimente/ofiterii-cna-vorbesc-despre-testarea-integritatii-anagajatilor-fisc
http://cna.md/ro/evenimente/ofiterii-cna-vorbesc-despre-testarea-integritatii-anagajatilor-fisc
http://cna.md/ro/evenimente/ofiterii-cna-vorbesc-despre-testarea-integritatii-anagajatilor-fisc
http://cna.md/ro/evenimente/ofiterii-cna-vorbesc-despre-testarea-integritatii-anagajatilor-fisc
http://cna.md/ro/evenimente/ofiterii-cna-vorbesc-despre-testarea-integritatii-anagajatilor-fisc
http://cna.md/ro/evenimente/ofiterii-cna-vorbesc-despre-testarea-integritatii-anagajatilor-fisc
http://cna.md/ro/evenimente/cna-dat-startul-testarii-integritatii-profesionale-functionarilor-publici-fiecare-angajat
http://cna.md/ro/evenimente/cna-dat-startul-testarii-integritatii-profesionale-functionarilor-publici-fiecare-angajat
http://cna.md/ro/evenimente/cna-dat-startul-testarii-integritatii-profesionale-functionarilor-publici-fiecare-angajat
http://cna.md/ro/evenimente/cna-dat-startul-testarii-integritatii-profesionale-functionarilor-publici-fiecare-angajat
http://cna.md/ro/evenimente/cna-dat-startul-testarii-integritatii-profesionale-functionarilor-publici-fiecare-angajat
http://cna.md/ro/evenimente/cna-dat-startul-testarii-integritatii-profesionale-functionarilor-publici-fiecare-angajat
http://cna.md/ro/evenimente/cna-dat-startul-testarii-integritatii-profesionale-functionarilor-publici-fiecare-angajat
http://cna.md/ro/evenimente/cna-dat-startul-testarii-integritatii-profesionale-functionarilor-publici-fiecare-angajat
http://cna.md/ro/evenimente/cna-dat-startul-testarii-integritatii-profesionale-functionarilor-publici-fiecare-angajat
http://cna.md/ro/evenimente/interviul-acordat-catre-directorul-adjunct-al-cna-cristina-tarna-portalului
http://cna.md/ro/evenimente/interviul-acordat-catre-directorul-adjunct-al-cna-cristina-tarna-portalului
http://cna.md/ro/evenimente/interviul-acordat-catre-directorul-adjunct-al-cna-cristina-tarna-portalului
http://cna.md/ro/evenimente/interviul-acordat-catre-directorul-adjunct-al-cna-cristina-tarna-portalului
http://cna.md/ro/evenimente/interviul-acordat-catre-directorul-adjunct-al-cna-cristina-tarna-portalului
http://cna.md/ro/evenimente/interviul-acordat-catre-directorul-adjunct-al-cna-cristina-tarna-portalului
http://cna.md/ro/evenimente/interviul-acordat-catre-directorul-adjunct-al-cna-cristina-tarna-portalului
http://cna.md/ro/evenimente/interviul-acordat-catre-directorul-adjunct-al-cna-cristina-tarna-portalului
http://cna.md/ro/evenimente/profesorii-liceu-capitala-vor-afla-cna-ce-conditii-pot-pica-testul-integritate
http://cna.md/ro/evenimente/profesorii-liceu-capitala-vor-afla-cna-ce-conditii-pot-pica-testul-integritate
http://cna.md/ro/evenimente/profesorii-liceu-capitala-vor-afla-cna-ce-conditii-pot-pica-testul-integritate
http://cna.md/ro/evenimente/profesorii-liceu-capitala-vor-afla-cna-ce-conditii-pot-pica-testul-integritate
http://cna.md/ro/evenimente/profesorii-liceu-capitala-vor-afla-cna-ce-conditii-pot-pica-testul-integritate


 
conditii-pot-

pica-testul-

integritate 

http://cna.md/r

o/evenimente/j

udecatori-si-

angajati-ai-

curtii-supreme-

justitie-

instruiti-cna-

privind-

testarea 

http://cna.md/r

o/evenimente/i

nstruirile-

anticoruptie-

continua-

sudul-tarii 

 

http://cna.md/r

o/evenimente/a

nunt-presa 

 

MAI: 

http://mai.gov.

md/content/28

750 

 
http://mai.gov.

md/content/29

284 

 

http://mai.gov.

md/content/28

311 

Acț. 4.1.5 p.9 -  

Instituirea şi 

aplicarea 

mecanismului 

de testare cu 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Procuratura 

Generală, 

Numărul de 

testări 

efectuate 

Trimestrul III 

2014-IV 2016 

CNA: realizată 

Pentru a asigura realizarea 

prevederilor Legii nr.269 din 

12.12.2008, CNA a elaborat 

proiectul Hotărârii de Guvern cu 

Realizată 

Parțial 

(pentru 

perioada de 

  http://cna.md/s

ites/default/file

s/proiecte_deci

zii%20/anuntel

ab.pr_.hg_.mas

http://cna.md/ro/evenimente/profesorii-liceu-capitala-vor-afla-cna-ce-conditii-pot-pica-testul-integritate
http://cna.md/ro/evenimente/profesorii-liceu-capitala-vor-afla-cna-ce-conditii-pot-pica-testul-integritate
http://cna.md/ro/evenimente/profesorii-liceu-capitala-vor-afla-cna-ce-conditii-pot-pica-testul-integritate
http://cna.md/ro/evenimente/judecatori-si-angajati-ai-curtii-supreme-justitie-instruiti-cna-privind-testarea
http://cna.md/ro/evenimente/judecatori-si-angajati-ai-curtii-supreme-justitie-instruiti-cna-privind-testarea
http://cna.md/ro/evenimente/judecatori-si-angajati-ai-curtii-supreme-justitie-instruiti-cna-privind-testarea
http://cna.md/ro/evenimente/judecatori-si-angajati-ai-curtii-supreme-justitie-instruiti-cna-privind-testarea
http://cna.md/ro/evenimente/judecatori-si-angajati-ai-curtii-supreme-justitie-instruiti-cna-privind-testarea
http://cna.md/ro/evenimente/judecatori-si-angajati-ai-curtii-supreme-justitie-instruiti-cna-privind-testarea
http://cna.md/ro/evenimente/judecatori-si-angajati-ai-curtii-supreme-justitie-instruiti-cna-privind-testarea
http://cna.md/ro/evenimente/judecatori-si-angajati-ai-curtii-supreme-justitie-instruiti-cna-privind-testarea
http://cna.md/ro/evenimente/judecatori-si-angajati-ai-curtii-supreme-justitie-instruiti-cna-privind-testarea
http://cna.md/ro/evenimente/instruirile-anticoruptie-continua-sudul-tarii
http://cna.md/ro/evenimente/instruirile-anticoruptie-continua-sudul-tarii
http://cna.md/ro/evenimente/instruirile-anticoruptie-continua-sudul-tarii
http://cna.md/ro/evenimente/instruirile-anticoruptie-continua-sudul-tarii
http://cna.md/ro/evenimente/instruirile-anticoruptie-continua-sudul-tarii
http://cna.md/ro/evenimente/instruirile-anticoruptie-continua-sudul-tarii
http://cna.md/ro/evenimente/anunt-presa
http://cna.md/ro/evenimente/anunt-presa
http://cna.md/ro/evenimente/anunt-presa
http://mai.gov.md/content/28750
http://mai.gov.md/content/28750
http://mai.gov.md/content/28750
http://mai.gov.md/content/29284
http://mai.gov.md/content/29284
http://mai.gov.md/content/29284
http://mai.gov.md/content/28311
http://mai.gov.md/content/28311
http://mai.gov.md/content/28311
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/anuntelab.pr_.hg_.masuripoligrafcomisie.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/anuntelab.pr_.hg_.masuripoligrafcomisie.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/anuntelab.pr_.hg_.masuripoligrafcomisie.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/anuntelab.pr_.hg_.masuripoligrafcomisie.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/anuntelab.pr_.hg_.masuripoligrafcomisie.pdf


 
aparatul 

poligraf 

Centrul 

Național 

Anticorupție 
Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Serviciul 

Vamal 

 

privire la unele măsuri de 

realizare a Legii 269-XVI din 12 

decembrie 2008 privind aplicarea 

testării la detectorul 

comportamentului simulat 

(poligraf) 

 

MAI: nerealizată 

 

CSM: nerealizată 

 

PG- nerealizată 

 

raportare) uripoligrafcom

isie.pdf 

Hotărârea 

Guvernului 

nr.475 din 

19.06.2014  cu 

privire la unele 

măsuri de 

realizare a 

Legii nr.269-

XVI din 12 

decembrie 

2008 privind 

aplicarea 

testării la 

detectorul 

comportament

ului simulat 

(poligraf) 

Acț. 4.2.2 p.2 – 

Organizarea şi 

desfăşurarea 

cursurilor în 

domeniul eticii 

profesionale 

pentru 

reprezentanţii 

sectorului justiţiei 

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei, 

Academia 

“Ştefan cel 

Mare”, 

uniunile 

profesiilor 

conexe 

sistemului 

justiţiei 

1. Numărul de 

cursuri 

organizate; 

2. Numărul de 

persoane 

instruite. 

Trimestrul I, 

2013,  

Trimestrul IV, 

2016 

În anul 2012,INJ a desfăşurat 4 

seminare, la care au fost instruite 

77 persoane. Respectiv: 

2012- 2 seminare cu genericul 

„Etica şi deontologia profesională 

a judecătorului”, fiind instruiţi 37 

de judecători. 

2 seminare cu genericul „Etica şi 

deontologia profesională a 

procurorului, fiind instruiţi 40 

procurori. 

 

În anul 2013, INJ a desfăşurat 

10 seminare, la care au fost 

instruite 398 persoane. 

2013- 2 seminare cu genericul 

„Etica şi deontologia 

procurorului”, fiind instruiţi 30 

procurori; 

un seminar cu genericul 

„Provocări etice specifice 

profesiilor juridice”, fiind 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

în parteneriat 

cu NORLAM 

INJ- 

Surse 

alocate:45,0 

mii lei 

Surse utilizat: 

45,0 mii lei 

 

- 

 Planurile de 

formare 

continuă și 

agendele sunt 

plasate pe 

http://inj.md/n

ode/18 

 

http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/anuntelab.pr_.hg_.masuripoligrafcomisie.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/anuntelab.pr_.hg_.masuripoligrafcomisie.pdf
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353571
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http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353571
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353571
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353571
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http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353571
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353571
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353571
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353571
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353571
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353571
http://inj.md/node/18
http://inj.md/node/18


 
instruite 31 persoane (14 

judecători, 10 procurori şi 7 

avocaţi); 

6 seminare cu genericul „Unele 

aspecte privind prevenirea şi 

combaterea  comportamentului 

corupţional în sectorul justiţiei. 

Etica profesională”, fiind instruiţi 

321 persoane (8 judecători, 11 

procurori, 200 asistenţi judiciari, 

90 grefieri, 3 ofiţeri de urmărire 

penală şi alte 9 persoane); 

un seminar cu genericul 

„Comunicarea instituţională 

(persuasivă). Gestionarea 

situaţiilor de stres. Etica 

profesională”, fiind instruiţi 16 

reprezentanţi ai CpDOM. 

În anul 2014, INJ a desfăşurat 12  

seminare,  la care au fost instruite 

307  persoane, respectiv: 

-  la 24 februarie,  INJ a organizat 

1 seminar cu genericul „Etica şi 

deontologia procurorului”, fiind 

instruiţi 25 de procurori; 

-  la 9 aprilie,  INJ a organizat 1 

seminar cu genericul „Etica şi 

deontologia judecătorului ”, fiind 

instruite 23 persoane (21 de 

judecători , alte categorii  - 2 

persoane); 

- la 12 martie, 15 mai, 16 mai, 13 

iunie, 20 iunie, 2 octombrie, 6 

octombrie, 29 octombrie, 24 

noiembrie, 9 decembrie  au fost 

organizate 10 seminare cu 

genericul ,,Unele aspecte privind 

prevenirea şi combaterea 

comportamentului corupţional în 

sectorul justiţiei. Etica 

profesională”, fiind instruite 259 



 
persoane (37  judecători, 25 

procurori, 140 asistenţi judiciari, 

52 grefieri, 4 șefi ai 

secretariatelor, alte categorii -1 

persoană). 

MAI: 

În perioada 04.11 – 

08.11.2013, în cadrul 

Departamentului dezvoltare 

profesională şi managerială al 

Academiei “Ştefan cel Mare” a 

fost desfăşurat cursul de 

perfecţionare cu genericul 

„Asigurarea integrităţii 

profesionale”. 

În cadrul cursurilor 20 de 

angajaţi MAI au fost familiarizaţi 

cu actele legislative şi normative 

în domeniul politicilor 

anticorupţie, integritate 

instituţională precum şi a 

reglementărilor ce ţin de etica 

profesională. 

În cadrul orelor de pregătire 

generală, la disciplina ,,Etica şi 

deontologia profesională”, de 

către angajaţii subdiviziunilor 

MAI sunt studiate tematicile: 

,,Norme de etică şi 

deontologie profesională. 

Reglementări specifice ale 

conduitei poliţistului (Legea nr. 

25 din 22.02.2008 privind codul 

de conduită a funcţionarului 

public şi HG nr. 481 din 

10.05.2006 cu privire la codul de 

etică şi deontologie al 

poliţistului)”, ,,Asigurarea 

respectării principiilor 

transparenţei şi disponibilităţii în 

activitatea practică a angajaţilor 



 
de poliţie”, ,,Respectarea 

normelor de etică şi conduită de 

către poliţişti la comunicarea cu 

cetăţenii”. 

Pentru anul de studii 2014 – 

2015 este introdus un curs de 

instruire în domeniul eticii 

profesionale pentru reprezentanţii 

sectorului justiţiei, precum şi a 

membrilor organelor abilitate cu 

investigarea abaterilor de la etica 

profesională. 

Astfel, în conformitate cu 

prevederile ordinului MAI nr. 399 

din 27.12.2013 „Cu privire la 

organizarea procesului de formare 

profesională continuă la locul de 

serviciu în anul 2014” întru 

formarea profesională continuă a 

angajaţilor subdiviziunilor MAI 

au fost stabilite 80 ore de 

instruire. 
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Încurajarea 

societăţii civile 

de a monitoriza 

activitatea 

reprezentanţilor 

sectorului 

justiţiei; 

participarea 

societăţii civile la 

procesul de 

monitorizare 

Ministerul 

Justiţiei, 
Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Centrul 

Naţional 

Anticorupţie 

Comisia 

Naţională de 

Integritate 

1. Numărul 

acordurilor de 

colaborare 

semnate 

2. Monitorizare 

desfăşurată 

3. Rapoarte de 

monitorizare 

întocmite şi 

difuzate 

Trimestrul III 

2013-IV 2016 
MJ: 

Au fost semnate 4 

Memorandumuri de colaborare 

cu : CJRM, CAPC, IRP și 

Checchi, dar și un Plan de 

acțiuni semnat cu UNICEF 

Moldova. 

Reprezentanții societății civile 

sunt implicați în Grupurile de 

lucru responsabile pentru 

elaborarea studiilor, proiectelor 

de acte normative, concepțiilor, 

etc. pe care le gestionează MJ în 

vederea bunei implementări a 

SRSJ. Totodată, unele ONG sunt 

direct implicate / responsabile în 

realizarea acțiunilor prevăzute de 

SRSJ pe parcursul anului 2013. În 

cadrul procesului de 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

 

  Acordurile de 

colaborare: 

http://justice.go

v.md/public/file

s/file/reforma_s

ectorul_justitiei/

cooperarea_cu_

societat_civ/AC

ORD_DE_COL

ABORARE_Ch

ecchi.pdf 

 

http://justice.go

v.md/public/file

s/file/reforma_s

ectorul_justitiei/

http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/cooperarea_cu_societat_civ/ACORD_DE_COLABORARE_Checchi.pdf
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http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/cooperarea_cu_societat_civ/ACORD_DE_COLABORARE_Checchi.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/cooperarea_cu_societat_civ/ACORD_DE_COLABORARE_Checchi.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/cooperarea_cu_societat_civ/ACORD_DE_COLABORARE_Checchi.pdf
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http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/cooperarea_cu_societat_civ/ACORD_DE_COLABORARE_Checchi_EN.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/cooperarea_cu_societat_civ/ACORD_DE_COLABORARE_Checchi_EN.pdf


 
implementare a SRSJ 2011-2016 

au fost create mai mult de 29 de 

Grupuri de lucru din aceste 

grupuri de lucru făcând parte 

reprezentanții societății civile. 

 

Totodată, cu suportul UE, în 2012 

a fost demarat un program de 

monitorizare paralel coordonat de 

către Promo-LEX care a prezentat 

public 3 rapoarte de monitorizare 

(raport 2012, raport 1,2 2013)
1
. În 

cadrul proiectului a fot elaborată 

o Metodologie separată pentru 

desfășurarea procesului de 

monitorizare, antrenați monitori 

la nivel național, etc. care 

evaluează impactul calitativ al 

acțiunilor realizate în cadrul SRSJ 

2011-2016 pe întreg teritoriul 

RM. 

 

Centrul de Resurse Juridice din 

Moldova efectuează o 

monitorizare sistematică începând 

cu 2013 (proiect cu finalizare în 

decembrie 2014) asupra activității 

Consiliului Superior al 

Magistraturii (începând cu anul 

2014 va fi efectuată și o 

monitorizare separată asupra 

activității Colegiului Disciplinar a 

CSM). Un raport comprehensiv 

asupra concluziilor procesului de 

monitorizare va fi făcut public la 

finele anului 2014. 

 

Moldova Curată efectuează 

monitorizarea alternativă asupra 

cooperarea_cu_

societat_civ/AC

ORD_DE_COL

ABORARE_Ch

ecchi_EN.pdf 

 

http://justice.go

v.md/public/file

s/file/reforma_s

ectorul_justitiei/

cooperarea_cu_

societat_civ/AC

ORD_DE_COL

ABORARE_CA

PC.pdf 

 

http://justice.go

v.md/public/file

s/file/reforma_s

ectorul_justitiei/

cooperarea_cu_

societat_civ/aco

rd_de_colaborar

e_CRJM.pdf 

http://justice.go

v.md/public/file

s/file/reforma_s

ectorul_justitiei/

cooperarea_cu_

societat_civ/aco

rd_de_colaborar

e_IRP.pdf 
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modului de funcționare a 

Centrului Național de Integritate. 

 

CNA: 

Potrivit art.33 alin. (2) din Legea 

nr.1104/2002, din Colegiul 

disciplinar al CNA fac parte și doi 

reprezentanţi ai Consiliului Civil 

precum și un reprezentant al 

mediului academic. 

 

Activitatea CNA este 

monitorizată de către Consiliul 

Civil, care este  un grup 

reprezentativ al societăţii civile. 

Conform pct. 6.2 din Capitolul VI 

al Strategiei Naționale 

Anticorupție pe anii 2011-2015 

(aprobată prin Hotărârea 

Parlamentului nr.154 din 

21.07.2011), Grupul de 

Monitorizare al implementării 

Strategiei este constituit inclusiv 

din reprezentanți ai societății 

civile și ai sectorului privat. 

MAI: 

A fost relansată pagina web 

oficială a Poliţiei – 

www.igp.gov.md , unde se 

regăsesc un şir de informaţii utile 

pentru cetăţeni, răspunsuri la cele 

mai frecvente întrebări precum şi 

alte date importante. 

De asemenea site-ul conţine 

informaţii explicite privind 

cooperarea poliţiei cu societatea 

civilă. A fost introdus şi serviciul 

de petiţie-on-line, planificare, 

rapoarte, care la fel este în 

serviciul societăţii civile, precum 

şi alte compartimente ce 

Rapoarte 

trimestriale: 

 

http://promolex.

md/upload/publi

cations/ro/doc_1

370592947.pdf 

 

http://promolex.

md/upload/publi

cations/ro/doc_1

380787441.pdf 

http://promolex.

md/upload/publi

cations/ro/doc_1

394638104.pdf 

 

http://promolex.

md/upload/publi

cations/ro/doc_1

401270481.pdf 

http://promolex.

md/upload/publi

cations/ro/doc_1

407919460.pdf 

CNA: 

Hotărârea 

Guvernului 

nr.1210 din 

29.10.2008cu 

http://www.igp.gov.md/
http://promolex.md/upload/publications/ro/doc_1370592947.pdf
http://promolex.md/upload/publications/ro/doc_1370592947.pdf
http://promolex.md/upload/publications/ro/doc_1370592947.pdf
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facilitează procesul de 

monitorizare a activităţii Poliţiei. 

În acelaşi scop, în mass-media au 

fost lansate un şir de campanii de 

prevenire şi concursuri, cum ar fi 

gen „Nu corupţiei” sau „Poliţia în 

imaginaţia mea”. 

A fost semnat un acord de 

colaborare trilateral între MAI, 

IGP şi Fundaţia Soros-Moldova, 

unul din scopul căruia este 

monitorizarea consecventă a 

activităţilor poliţiştilor privind 

aplicarea principiului bănuielii 

rezonabile la etapa reţinerii şi 

arestării preventive, respectarea 

drepturilor omului pe parcursul 

procedurilor pre-judiciare,ceea ce 

va spori încrederea societăţii faţă 

de sistemul justiţiei şi va spori 

responsabilitatea ofiţerilor de 

urmărire penală. 

Subdiviziunile IGP, conform 

domeniilor de competenţă 

conlucrează cu ONG-uri 

naţionale şi organizaţii 

internaţionale, reprezentanţi ai 

societăţii civile, cum ar fi: 

Fundaţia SOROS, Uniunea 

organizaţiilor pentru reducerea 

Riscurilor, Asociaţia non-

guvernamentală „Promo-LEX”, 

UNODC, EUBAM, IOM, 

UNICEF, La Strada, ECRI, API, 

etc, care de altfel prin activitatea 

lor sunt chemate să monitorizeze 

activitatea, inclusiv a poliţiei. 

În acest sens sunt organizate 

întruniri, mese rotunde, ateliere 

de lucru, evenimente cu diferite 

tematici, dezbateri, emisiuni TV, 

privire la 

Consiliul Civil 

privind 

monitorizarea 

Centrului 

pentru 

Combaterea 

Crimelor 

Economice şi 

Corupţiei 

 

Hotărârea 

Parlamentului 

nr.154 din 

21.07.2011  

pentru 

aprobarea 

Strategiei 

naţionale 

anticorupţie pe 

anii 2011-2015 
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radio, optându-se în permanenţă 

pentru un dialog deschis şi 

constructiv. 

Totodată menţionă că pe 

parcursul anilor 2011-2014 de 

către BMA al MAI au fost 

încheiate următoarele acorduri: 

BMA şi Înaltul Comisariat al 

Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi 

(ICNUR) au încheiat un acord de 

colaborare pentru perioada 

30.04.13-30.04.2015. Acordul 

prevede asigurarea asistenţei 

juridice, consultative şi financiară 

a solicitanţilor de azil, 

beneficiarilor de protecţie 

umanitară şi refugiaţilor în 

Republica Moldova. 

Acț4.2.3 p. 2 -  

Organizarea şi 

desfăşurarea 

cursurilor de 

instruire a 

membrilor 

organelor 

abilitate cu 

investigarea 

abaterilor de la 

etica 

profesională 

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei, 

Academia 

„Ştefan cel 

Mare”, 

uniunile 

profesiilor 

conexe 

sistemului 

justiţiei 

1. Numărul de 

cursuri 

organizate 

2. Numărul  de 

membri 

instruiţi 

Trimestrul III 

2013- IV 2016 
INJ: 

Planul de formare continuă 

pentru anul 2014 a fost aprobat 

prin Hotărîrea Consiliului INJ 

nr.11/4 din 01.11.2013. În 

semestrul II a anului 2014 INJ în 

colaborare cu Proiectul ATRECO 

şi CSM a  organizat 4 cursuri de 

instruire pentru membrii 

organelor abilitate cu investigarea 

abaterilor de la etica profesională 

din cadrul CSM,după cum 

urmează: 

- la 16 decembrie s-a desfăşurat 

un seminar pentru membrii 

colegiului de evaluare  cu 

genericul „Propuneri în vederea 

stabilirii criteriilor de evaluare a 

judecătorilor”, la care au 

participat 5 persoane; 

- la 17 decembrie a avut loc 

seminarul cu genericul 

„Competenţa şi metodologia 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

 

Surse alocate: 

20,6 mii lei 

Surse 

utilizate: 

20,6 mii lei 

 

 

Planul de 

formare 

continuă este 

plasat pe site-

ul INJ 

http://www.inj.

md/node/18 

http://www.inj.md/node/18
http://www.inj.md/node/18


 
inspecţiei judiciare  CSM”, la 

care a beneficiat de instruire 6 

persoane; 

- la  18 decembrie s-a desfăşurat 

seminarul cu genericul „Selecţia 

candidaţilor şi cariera 

judecătorilor”, la care a participat 

3 membri ai colegiului de selecţie 

- la 22 decembrie a avut loc 

seminarul cu genericul „Noua 

lege a răspunderii disciplinare a 

magistraţilor”, la care au 

participat 9 membri ai colegiului 

disciplinar. 

Totodată la 20 decembrie,  INJ a 

fost organizat un seminar pentru 

membrii CSP, personalul CSP, 

membrii organelor abilitate cu 

investigarea abaterilor de la etica 

profesională cu genericul 

„Impactul organelor de 

autoadministrare asupra 

procesului de formare 

profesională şi respectarea eticii 

profesionale”, la care au 

participat  8 persoane. În total au 

fost organizate 5 seminare la care 

au beneficiat de instruire 31 

persoane. 

În total: 

 

MAI: 

Au fost desfăşurate 7 cursuri de 

perfecţionare, în cadrul cărora 

au fost familiarizaţi 212 angajaţi 

ai MAI cu actele legislative şi 

normative în domeniul 

politicilor anticorupţie, 

integritate instituţională precum 

şi a reglementărilor ce ţin de 

etica profesională. 



 
Acț. 4.2.3.p.3 -

Monitorizarea 

noilor mecanisme 

de investigare a 

abaterilor de la 

etica profesională 

Ministerul 

Justiţiei, 

Centrul 

Naţional 

Anticorupţie, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

uniunile 

profesiilor 

conexe 

sistemului 

justiţiei 

Indicatori: 

Monitorizare 

desfăşurată 

2. Raport de 

monitorizare 

întocmit şi 

difuzat 

3. Numărul de 

proceduri 

disciplinare 

iniţiate şi 

rezultatele 

acestora 

 

Termenul de 

realizare: 

Trimestrul I 

2014- IV2016 

CSM: 

Pentru anul 2013- Colegiul 

disciplinar al CSM  a adoptat 19 

hotărâri de aplicare a 

sancţiunilor disciplinare 

judecătorilor. 

În perioada lunilor ianuarie –iunie 

2014 au fost înregistrate 33 

proceduri disciplinare, dintre care 

9 proceduri restante din anul 

2013, în privinţa a 31 de 

judecători. 

CNA: 

În anul 2014 au fost iniţiate 13 

proceduri disciplinare (10 din 

acestea în cadrul monitorizării 

stilului de viaţă), din care 4 au 

fost clasate; 8 angajaţi au fost 

sancţionaţi (3 – eliberare din 

serviciu; 1- preîntâmpinarea 

asupra corespunderii parţiale 

serviciului; 1 – retrogradarea în 

gradul special; 3 – mustrare). 

MAI: 

Menţionăm  că  Serviciul 

protecţie internă și anticorupţie 

a MAI a elaborat proiectului 

Regulamentului privind 

monitorizarea stilului de viaţă al 

poliţistului, conform căruia 

viitorii angajaţi vor fi obligaţi 

să-şi manifeste acordul de 

monitorizare a vieţii 

profesionale pe perioada de 

activitate. Proiectul menţionat la 

moment se află la etapa avizării 

interne. 

Realizată 

Parțial 

( pentru 

perioada de 

raportare) 

 

 

 

100,0 mii lei Dificultăţi: 

Acţiunea 

este 

interdepende

ntă de 

acţiunea 

4.2.3 p.1 

care este 

realizată 

parţial 

Raportul 

pentru  anul 

2013 și 

semestrul I 

2014 al CSM 

se află la 

secretariatul 

SRSJ. 

 

Acț.4.3.1 p.2 - 

Organizarea şi 

desfăşurarea 

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei, 

1. Numărul de 

cursuri 

organizate 

Trimestrul I, 

2013, 

Trimestrul IV, 

În anul 2013, INJ a desfăşurat 8 

seminare, la care au fost instruite 

386 persoane. 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

În parteneriat 

cu  Ambasada 

SUA, 

 Planurile de 

formare 

continuă și 



 
cursurilor de 

instruire în 

domeniul 

combaterii 

corupţiei pentru 

reprezentanţii 

sectorului 

justiţiei 

Academia 

„Ştefan cel 

Mare” 

 

2. Numărul  de 

persoane 

instruite 

2016 2013: un seminar cu genericul 

„Tehnici de investigare a 

infracţiunilor de corupţie. 

Experienţa şi practica SUA”, 

fiind instruite 25 persoane (4 

judecători, 10 procurori, 10 ofiţeri 

de urmărire penală de la CNA şi 1 

colaborator de la Ambasada 

SUA). 

2 seminare cu genericul „Unele 

aspecte privind prevenirea şi 

combaterea comportamentului 

corupţional”, fiind instruite 40 

persoane (10 judecători, 22 

procurori şi 8 ofiţeri de urmărire 

penală); 

5 seminare cu genericul „Unele 

aspecte privind prevenirea şi 

combaterea  comportamentului 

corupţional în sectorul justiţiei. 

Etica profesională”, fiind instruiţi 

321 persoane (8 judecători, 11 

procurori, 200 asistenţi judiciari, 

90 grefieri, 3 ofiţeri de urmărire 

penală şi alte 9 persoane). 

 

În anul  2014, INJ a desfăşurat 

18 seminare,  la care au fost 

instruite 595  persoane, respectiv: 

-  la 12 martie, 15, 16 mai, 13, 20 

iunie, 2, 6, 29 octombrie, 24 

noiembrie, 9 decembrie au fost 

organizate de către INJ 10 

seminare cu genericul „Unele 

aspecte privind prevenirea şi 

combaterea  comportamentului 

corupţional în sectorul justiţiei. 

Etica profesională”, fiind instruite 

309 persoane (37 judecători, 25 

procurori, 50 consilieri de 

probaţiune, 140 asistenţi judiciari, 

raportare) Asociaţia 

ABA/ROLI 

NORLAM 

 

Surse alocate: 

41,3mii lei 

Surse 

utilizate: 

41,3 mii lei 

 

agendele sunt 

plasate pe 

http://inj.md/n

ode/18 

 

 

 

http://inj.md/node/18
http://inj.md/node/18


 
52 grefieri, 4 șefi ai 

secretariatelor  şi  alte categorii -1 

persoană); 

-  la 27-28 martie,  INJ în 

parteneriat cu ABA ROLI a 

organizat 1 seminar cu genericul 

“Investigarea şi examinarea 

cazurilor  de corupţie   şi  a celor 

conexe”, fiind instruite 37 

persoane (13 judecători,  15 

procurori, 9 ofițeri CNA); 

-  27 şi 28 februarie, au fost 

organizate de către INJ în 

parteneriat cu ABA ROLI 2 

seminare cu genericul 

“Activitatea specială de 

investigaţii în cazul infracţiunilor 

de corupţie”,fiind instruite 63 

persoane (38 judecători, 25 

procurori); 

-  la19 mai,  14 noiembrie INJ în 

parteneriat cu ABA ROLI a 

organizat 2seminare cu genericul 

„Unificarea practicii judiciare pe 

cauzele de corupţie la aplicarea şi 

stabilirea pedepselor”, fiind 

instruite 64 persoane (31 

judecători,  24 procurori, 9 ofiţeri 

de urmărire penală) 

- la 30, 31 octombrie, INJ în 

parteneriat cu ABA ROLI a 

organizat 2 seminare cu genericul 

„Investigarea şi examinarea 

cauzelor de corupţie: activitatea 

specială de investigaţie, probele, 

problematici la etapa judiciară”, 

la care au beneficiat de instruire 67 

persoane (36 judecători, 22 

procurori, 9 ofițeri de urmărire 

penală) 

- la 11 decembrie CNA, CSM în 



 
colaborare cu INJ a organizat un 

atelier de lucru cu genericul 

„Corupţia judiciară”, la care au 

beneficiat de instruire 27 

persoane dintre care 18 judecători 

și 9 persoane din alte categorii. 

În total, au fost desfăşurate 18 

activităţi,fiind instruite 595 

persoane. 

 

MAI: 

Problemele în domeniul 

combaterii corupţiei au fost 

discutate în cadrul disciplinei 

„Protecţia juridică a drepturilor 

omului” (2 ore). 

În 2013 au fost organizate 

şi desfăşurate: 

- cursuri de 

perfecţionare/specializare a 

colaboratorilor MAI cu tematica 

menţionată pentru 34 grupe fiind 

instruiţi 920 colaboratori; 

- formarea profesională iniţială a 

efectivului de ofiţeri/subofiţeri 

pentru 18 grupe, instruiţi fiind 

518 colaboratori. 

În 2104 au fost organizate şi 

desfăşurate : 

- cursuri de 

perfecţionare/specializare a 

colaboratorilor MAI cu tematica 

menţionată pentru 35 grupe, 

instruiţi fiind 918 colaboratori; 

- formarea profesională iniţială a 

efectivului de ofiţeri/subofiţeri 

pentru 21 grupe, instruiţi fiind 

649 colaboratori. 

 

 



 
 

 

 

  

ACŢIUNI CU TERMEN DE REALIZARE MAI MARE 

(Trimestrul IV, 2011 – Trimestrul IV, 2014) 

 

Numărul 

domeniului de 

intervenţie, 

numărul şi 

denumirea acţiunii, 

conform Planului 

de acţiuni 

Instituţii 

responsabile 

Indicatorii 

de rezultat 

din Planul 

 de acţiuni 

Termenu

l  

prevăzut  

pentru  

impleme

ntarea 

acţiunii 

Măsurile întreprinse 

(descriere succintă, 

concisă, unitară) 

 

Nivelul de 

implementar

e 

a acţiunii 

Mijloacele 

financiare 

alocate 

(planificate); 

Cheltuieli 

reale (efective) 

/ mii lei; 

Asistenţa 

recepţionată  

în vederea 

realizării 

acţiunii (în 

cazul în care a 

existat) 

Dificultăţi, 

riscuri 

Concluzii, 

recomandări 

Documente 

probatoare 

Acț.4.1.1 p.2 – 

Creşterea  

graduală a 

salariilor 

actorilor din 

sectorul justiţiei. 

Ministerul 

Justiţiei,  

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei 

 

Procentul 

de creştere 

a salariilor  

actorilor din 

sistemul 

justiţiei 

Trimestrul 

IV, 2012 –  

Trimestrul 

IV, 2016 

Potrivit prevederilor Art..II 

şi ART.II din Legea nr. 37 

din 7 martie 2013 pentru 

modificarea şi completarea 

Legii nr. 355-XVI din 23 

decembrie 2005 cu privire 

la sistemul de salarizare în 

sectorul bugetar, salariile 

lunare stabilite pentru 

persoanele care deţin 

funcţii de demnitate 

publică, inclusiv procurorii 

şi judecătorii s-au majorat 

cu 35 %.  

Recalcularea salariilor 

pentru persoanele 

nominalizate s-a efectuat 

de la 1 ianuarie 2013. 

Realizată  

 (pentru 

perioada de 

raportare) 

 Recomandări: 

Întru intensificarea 

eforturilor pentru 

implementarea acţiunii, 

Grupul de lucru a decis 

punerea în  discuţie a 

acţiunii date în cadrul 

şedinţei Grupului pentru 

Pilonul VII. 

 

Legea nr. 37 

din 7 martie 

2013 pentru 

modificarea şi 

completarea 

Legii nr. 355-

XVI din 23 

decembrie 2005 

cu privire la 

sistemul de 

salarizare în 

sectorul bugetar 

http://lex.justic

e.md/md/34728

4/ 

Legea privind 

salarizarea 

judecătorilor : 

http://lex.justice.md/md/347284/
http://lex.justice.md/md/347284/
http://lex.justice.md/md/347284/


 
Totodată, potrivit 

prevederilor Art. II punct. 

7 al Legii nr. 49 din 22 

martie2013 pentru  

modificarea şi completarea 

unor acte legislative pentru 

colaboratorii Centrului 

Naţional Anticorupţie s-a 

stabilit un spor lunar 

pentru eficienţă în 

prevenirea şi combaterea 

corupţiei în următoarele 

mărimi: 

a) pentru corpul de ofiţeri – 

în mărime de 1,5 salariu 

mediu lunar pe economie 

pentru anul precedent; 

b) pentru corpul de 

subofiţeri – în mărime de 

0,8 salariu mediu lunar pe 

economie pentru anul 

precedent.” 

În ce priveşte 

judecătorii,  

la 23.12.2013 a fost 

adoptată Legea cu privire 

la salarizarea judecătorilor. 

Majorarea salariilor 

unor actori din sectorul 

justiţiei este condiţionată 

de reformarea instituţiilor 

în care activează. 

Acţiunea respectivă este 

preconizată pînă la finele 

anului 2016 conform 

SRSJ. 

 

Cît priveşte majorarea 

salariilor funcţionarilor 

publici din instanţele 

judecătoreşti, la Ministerul 

http://lex.justic

e.md/md/35118

9/ 



 
Muncii, Protecţiei Sociale 

şi Familiei este format un 

grup de care lucrează la 

elaborarea 

amendamentelor în acest 

sens şi unde sunt incluşi şi 

reprezentanţi ai 

Ministerului Justiţiei. 

Acț.4.1.6 p.1 – 

Modificarea 

cadrului 

normativ în 

vederea 

instituţionalizării 

şi organizării 

activităţii 

unităţilor 

responsabile de 

asigurarea 

securităţii interne 

Ministerul 

Justiţiei, 
Procuratura 

Generală,  

Ministerul 

Afacerilor 

Interne,  Centrul 

Naţional 

Anticorupţie, 

Proiecte de 

acte 

normative 

elaborate şi 

remise spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul 

I,  2013 -  

Trimestrul 

IV,  2016 

În cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne şi 

CNA sunt create direcţii 

cu statut special, 

responsabile pentru 

asigurarea securităţii 

interne.  

MAI: 

În conformitate cu 

prevederile Hotărîrii 

Guvernului nr. 995 din 

12 decembrie 2013 

Serviciul securitate 

internă şi combatere a 

corupţiei a fost 

reorganizat în Serviciul 

protecţie internă şi 

anticorupţie al MAI.  

La 13 februarie 2014, 

prin Ordinul nr. 37 al 

ministrului afacerilor 

interne, a fost aprobat 

Regulamentul privind 

organizarea şi 

funcţionarea Serviciului 

protecţie internă şi 

anticorupţie al 

Ministerului Afacerilor 

Interne 

Realizată  

Parţial 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

Surse alocate: 

50,0 mii lei 

Surse utilizate: 

 

 

Dificultăți: 

Nu a fost promovat 

HG. 

Ordinul nr. 282 din 

19.06.2014 (copie 

la secretariatul GL) 

Ordinul MAI nr. 37 

din 13.02.2014 (se 

află la secretariatul 

GL) 



 
Prin Ordinul ministrului 

justiţiei nr. 282 din 

19.06.2014 a fost creat un 

grup de lucru inter-

instituţional în vederea 

elaborării cadrului 

normativ necesar. 

Grupul și-a desfășurat 

activitatea în cadrul a 4 

ședințe de lucru, care s-a 

finalizat cu elaborarea 

unui proiect de hotărîre a 

Guvernului prin care 

urmează să fie aprobat 

regulamentul-cadru al 

unităților de securitate 

internă  din cadrul 

Departamentului 

Instituțiilor Penitenciare 

al Ministerului Justiției, 

Ministerului Afacerilor 

Interne, Centrul Național 

Anticorupție, Serviciul de 

Informații și Securitate, 

Procuratura Generală, 

Ministerul Apărării, 

Ministerul Finanțelor, 

Inspectoratul Fiscal 

Principal de Stat, 

Serviciul Vamal, 

Serviciul Protecție și 

Pază de Stat.   

La 17 octombrie 2014 

proiectul a fost transmis 

de către grupul de lucru 

numit Ministerului 

Justiției (Direcției 

analiză, monitorizare și 

evaluare a politicilor) 

pentru definitivare și 

promovare. 



 
 

Acț4.1.6 p.2 – 

Instruirea 

membrilor 

unităţilor 

responsabile de 

asigurarea 

securităţii interne 

Procuratura 

Generală,  

Centrul Naţional 

Anticorupţie 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Ministerul 

Justiţiei 

1. Numărul 

de cursuri 

organizate 

2. Numărul  

de persoane  

instruite 

 

Trimestrul 

I,  2014 -  

Trimestrul 

IV,  2016 

PG: 

2 persoane au participat 

la un seminar de instruire 

la CNA a persoanelor 

responsabile de 

funcţionarea liniilor 

telefonice anticorupţie, ei 

fiind responsabili de 

asigurarea funcţionării 

acestea. 

 

MAI: 

La 12 mai 2014, în 

domeniul prevenirii şi 

combaterii corupţiei şi 

infracţiunilor conexe, 

pentru angajaţii 

subdiviziunilor 

specializate din cadrul 

MAI, CNA şi 

Procuraturii Anticorupţie, 

în cadrul căruia au fost 

instruiţi 35 de angajaţi 

(MAI - 23/ CNA – 7/ 

PA–5) (dispoziția se 

anexează);– în perioada 

16-20 iunie 2014, 6 

reprezentanţi ai SPIA au 

participat la Cursul de 

instruire continuă în 

domeniul 

managementului 

operaţional, organizat cu 

suportul Ambasadei 

Statelor Unite ale 

Americii şi Misiunea 

Uniunii Europene de 

Consiliere în Politici 

Publice pentru Republica 

Moldova (EUHLPAM) 

Realizată 

Parţial 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

Surse alocate: 

30,6 mii lei 

Surse utilizate: 

Dificultăţi: 

Ministerul Justiției: 

În perioada raportată 

(semestrul I 2014) nu 

au fost întreprinse 

careva măsuri de 

realizare a acţiunii. 

 

 



 
De către angajaţii secţiei 

prevenire a Direcţiei 

prevenire şi management 

operaţional a Serviciului 

protecţie internă şi 

anticorupţie au fost 

desfăşurate 76 de 

prelegeri în cadrul 

autorităţilor 

administrative şi 

instituţiilor din 

subordinea Ministerului 

Afacerilor Interne, 

privind mecanismul de 

aplicare a Legii nr. 325 

din 23.12.2013 

În perioada anului 2014 

în cadrul Academiei  

,,Ştefan cel Mare” a MAI 

a fost desfăşurat cursul de 

perfecţionare cu 

genericul ,,Asigurarea 

integrității profesionale”, 

fiind instruite 30 

persoane 

 

CNA: 
În perioada raportată  nu 

au fost întreprinse careva 

măsuri de realizare a 

acţiunii. 

MJ: 

În perioada raportată  nu 

au fost întreprinse careva 

măsuri de realizare a 

acţiunii. 

Acț.4.2.4 p.1 – 

Elaborarea 

conceptelor de 

promovare a 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Consiliul 

Concepte 

elaborate 

Trimestrul 

III, 2012, 

Trimestrul 

CSM a creat un grup de 

lucru în acest sens, în 

ședința din 22.012015 se 

vor stabili metodele de 

Nerealizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

CSM: 

Alocați: 55 mii 

Dificultăţi: Scrisoarea CSM 

nr.4181 m/i din 

19.12.2014             

organizare a 



 
eticii profesionale 

şi de sensibilizare 

a opiniei publice 

cu privire la etica 

profesională a 

reprezentanţilor 

sectorului justiţiei 

Superior al 

Procurorilor, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Centrul Naţional 

Anticorupţie 

IV, 2016 elaborare a conceptelor si 

principiilor de promovare a 

eticii profesionale și de 

sensibilizare a opiniei 

publice cu privire la etica 

profesională a 

reprezentanților sectorului 

justiției 

MAI: 

În perioada 2012-2014,  au 

fost administrate 

materialele şi iniţiată 

elaborarea proiectului 

Conceptului privind 

principalii factori de 

configurare a relaţiilor 

poliţiei cu publicul - ca 

temei de promovare a eticii 

profesionale şi de 

sensibilizare a opiniei 

publice cu privire la etica 

profesională a angajaţilor 

cu statut special din cadrul 

MAI şi proiectul 

Conceptului privind 

fenomenele psihice şi 

sociale ce iau naştere ca 

obstacole în procesul 

derulării relaţiilor poliţie-

public. 

 

 

lei 

În anul 2014 

banii nu au fost 

utilizați, acestea 

urmînd a fi 

utilizați, 

conform 

planului de 

acțiuni pentru 

anul 2015, pînă 

în luna martie 

2015 

ședinței preliminare 

privind elaborarea 

conceptelor de 

promovare a eticii 

profesionale și de 

sensibilizare a 

opiniei publice cu 

privire la etica 

profesională a 

reprezentanților 

conceptelor de 

promovare  

Acț.4.2.4 p.2 – 

Publicarea de 

Consiliul 

Superior al 

1. Numărul 

de broşuri 

Trimestrul 

III, 2012, 

CSM: 

Conform acțiunii 4.2.1 p.1, 
Nerealizată 

 (pentru 

 

Surse alocate: 

La finele anului 2014, 

CSM a identificat 

Copia contractului 

de beneficiar direct 



 
broşuri cu privire 

la etica 

profesională a 

reprezentanţilor 

sectorului justiţiei 

Magistraturii, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Centrul Naţional  

Corupţiei 

publicate 

2. Numărul 

de broşuri 

distribuite 

Trimestrul 

IV, 2016 

Codul de etică a 

judecătorului, aprobat la 

29.11.2007, urmează a fi 

modificat în cadrul 

Adunării Generale a 

Judecătorilor, iar pentru 

respectarea consecutivității 

implementării altor acțiuni 

ce derogă din acțiunile 

anterioare acesteia, 

acțiunea va fi realizată 

după aprobarea 

modificărilor la codul de 

etică al judecătorului. 

MAI: 

A fost elaborat proiectul 

primului compartiment al 

broşurii, cu titlul: „Cadrul 

desfăşurării activităţii de 

poliţie, al derulării 

relaţiilor sale cu publicul”. 

MJ: 

Au fost contractate şi 

achitate serviciile de 

consultanţă pentru 

elaborarea textelor 

broşurilor cu privire la 

standardele de etică 

profesională în sectorul 

justiţiei în sumă de 11,8 

mii lei şi serviciile de 

editare a broşurilor cu 

privire la standardele de 

etică profesională în 

sectorul justiţiei în sumă de 

22,8 mii lei (SRL Imprint 

Star).  

perioada de 

raportare) 

34,6 mii lei 

Surse utilizate: 

34,6 mii lei  

experți pentru 

elaborarea 

modificărilor Codului 

de etică a judecătorului 

al Proiectului 

ATRECO 

Acț.4.2.4 p.3 – 

Realizarea 

spoturilor 

publicitare cu 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Curtea Supremă 

1. Numărul 

de spoturi 

publicitare 

realizate şi 

Trimestrul 

III, 2012, 

Trimestrul 

IV, 2016 

CSM: nerealizată: 

CNA: realizată 

Sunt difuzate 2 spoturi. 

Un spot a fost realizat în 

Realizată 

parțial 

(pentru 

perioada de 

CNA- 

Surse alocate: 

280,0 mii lei 

Surse utilizate: 

Dificultăţi: 
CNA: 

fonduri insuficiente 

Pentru realizarea 

http://cna.md/ro/e

venimente/spoturi

-anticoruptie-

acum-si-

http://cna.md/ro/evenimente/spoturi-anticoruptie-acum-si-transportul-public-sunt-planificate-circa-6000-vizualizari
http://cna.md/ro/evenimente/spoturi-anticoruptie-acum-si-transportul-public-sunt-planificate-circa-6000-vizualizari
http://cna.md/ro/evenimente/spoturi-anticoruptie-acum-si-transportul-public-sunt-planificate-circa-6000-vizualizari
http://cna.md/ro/evenimente/spoturi-anticoruptie-acum-si-transportul-public-sunt-planificate-circa-6000-vizualizari


 
privire la 

activitatea 

instituţiilor din 

sectorul justiţiei 

şi publicarea 

acestora pe 

Internet 

de Justiţie, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor, 

Centrul Naţional 

Anticorupţie, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

 

publicate 

2. Numărul 

de accesări 

ale 

spoturilor 

publicitare 

 

 

 

anul 2013, în cadrul 

proiectului MIAPAC 

(difuzat de 35 de ori în 

anul 2013). În prezent este 

difuzat la Publika şi Prime. 

Al doilea spot, realizat de 

către Serviciul Special de 

Investigaţie din Lituania, a 

fost adaptat şi este difuzat 

în transportul public din 

Chişinău şi Bălţi (începând 

cu 6 octombrie 2014), 

precum şi la Publika şi 

Prime. Potrivit unui acord 

încheiat între CNA şi Casa 

Audio, mesajele, formulate 

în română şi rusă, vor fi 

difuzate zilnic, la fiecare 

15 minute, fiind planificate 

circa 6000 de vizualizări 

pe zi. Campania de 

sensibilizare va dura  6 

luni. 

 

Începând cu luna 

decembrie2014, Centru, în 

colaborare cu Asociaţia 

Agenţiilor de Publicitate 

din Moldova (AAPM), a 

demarat Campania „Rupe 

lanţul corupţiei. Apelează 

Linia Naţională 0 800 

55555”.  

Campania se desfăşoară în 

mun. Chişinău în perioada 

08.12.2014 – 31.12.2015 şi 

constă în 

amplasarea placatelor 

anticorupţie (5 tematici)pe 

20 de dispozitive 

publicitare formatul 6x3 m 

raportare) 280, 0 mii lei acţiunii respective  

CSM: 

nu au fost alocate surse 

necesare în buget 

pentru 2014  

 

transportul-

public-sunt-

planificate-circa-

6000-vizualizari 

 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=gZfd262o_M4  

(spotul adaptat) 

 

http://www.youtu

be.com/watch?v=

6jlWK9rQeRA  

(spot realizat în 

cadrul proiectului 

MIAPAC) 

CSJ: 

O nouă pagină 

web a Curţii 

Supreme de 

Justiţie - 

www.csj.md 

MAI: 

http://igp.md/ro/co

ntent/au-fost-

desemnati-

cistigatorii-

concursului-

national-de-desen-

politia-imaginatia-

mea-0  
   

 

http://igp.md/ro/c

ontent/ziua-

politiei-nationale-

23-de-ani-de-la-

infiintare-1  
 

 http://igp.md/ro/c

ontent/ziua-

http://cna.md/ro/evenimente/spoturi-anticoruptie-acum-si-transportul-public-sunt-planificate-circa-6000-vizualizari
http://cna.md/ro/evenimente/spoturi-anticoruptie-acum-si-transportul-public-sunt-planificate-circa-6000-vizualizari
http://cna.md/ro/evenimente/spoturi-anticoruptie-acum-si-transportul-public-sunt-planificate-circa-6000-vizualizari
http://cna.md/ro/evenimente/spoturi-anticoruptie-acum-si-transportul-public-sunt-planificate-circa-6000-vizualizari
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http://igp.md/ro/content/ziua-transparentei-0


 
şi 

pe 30 tip citylight cu 

formatul 1,2x1,8 / 1,1x1,6. 

 

CSJ: 

Întru optimizarea 

procesului de unificare a 

practicii judiciare, Curtea 

Supremă de Justiţie a 

lansat o nouă pagină web a 

instanţei. Pe noul site 

www.csj.md poate fi 

accesată toată informaţia 

cu privire la activitatea 

Curţii Supreme de Justiţie. 

Compartimentul 

jurisprudenţa cuprinde 

toate soluţiile judiciare 

pronunţate de Curtea 

Supremă de Justiţie. 

Deciziile judecătoreşti pot 

fi căutate în dependenţă de 

data pronunţării, numărul 

dosarului atribuit la Curte, 

părţile în proces, obiectul 

litigiului, procedura de 

examinare şi problema de 

drept.  

Compartimentul unificarea 

practicii judiciare cuprinde 

informaţii despre 

recomandările Curţii, 

avizele consultative ale 

Plenului, hotărârile 

explicative ale Plenului, 

deciziile asupra cererilor 

de recurs în interesul legii, 

jurisprudenţa relevantă 

cauzelor civile sau penale, 

proiectele de hotărâri 

explicative ale Plenului 

transparentei-0   

 

http://igp.md/ro/c

ontent/ai-grija-

cum-traversezi-

strada    
 

http://igp.md/ro/c

ontent/drumul-nu-

e-loc-de-joaca-ai-

grija-unde-e-

copilul-tau-acum 

http://igp.md/ro/c

ontent/viteza  

http://igp.md/ro/c

ontent/instaleaza-

un-scaun-auto-

pentru-copilul-tau   

 

http://igp.md/ro/c

ontent/impact-cu-

tren   
 

http://igp.md/ro/c

ontent/copii-

sigurantahttp://igp

.md/ro/content/pol

itia-republicii-

moldova-24-de-

ani-de-la-

constituire     
 

 

 

http://jurisprudenta.csj.md/db_rec_csj.php
http://jurisprudenta.csj.md/db_avize_csj.php
http://jurisprudenta.csj.md/db_avize_csj.php
http://jurisprudenta.csj.md/db_hot_expl.php
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supuse avizării şi 

dezbaterilor. 

La fel, Curtea Supremă de 

Justiţie a lansat mecanisme 

noi de identificare rapidă a 

hotărârilor judecătoreşti 

adoptate de instanţele de 

judecată naţionale şi a 

hotărârilor CEDO. 

Sistemul de căutare şi 

accesare Indicii de căutare 

a jurisprudenţei CEDO 

permite găsirea hotărârilor 

adoptate de Înalta Curte de 

la Strasbourg.  

Sistemul de căutare 

analitică a jurisprudenţei 

CSJ oferă posibilităţi 

extinse pentru studierea 

jurisprudenţei Curţii 

Supreme de Justiţie. 

 

MAI: 

Pe paginile Web ale 

Ministerului Afacerilor 

Interne, Inspectoratului 

General al Politie, 

Departamentul Politiei de 

Frontiera, Biroul Migrație 

si Azil sunt publicate 

periodic spoturi publicitare 

cu privire la activitatea 

instituțiilor din sectorul 

justiției. 

 

 

 

 

Acț.4.3.2 p. 3 -  

Elaborarea şi 

aplicareaunuimeca

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

1. Mecanism 

elaborat şi 

aplicat 

Trimestru

l III 2013-

IV 2016 

De către CSM, a fost 

expediată Scrisoarea 

nr.4181 m/i din 19.12.2014             

Nerealizată 

 (pentru 

perioada de 

CSM: 

Nu au fost 

alocate surse 

 Scrisoarea CSM 

nr.4181 m/i din 

19.12.2014             

http://despre.csj.md/index.php/jurisprudenta-cedo1/2013-09-16-15-57-58
http://despre.csj.md/index.php/jurisprudenta-cedo1/2013-09-16-15-57-58
http://cauta.csj.md/
http://cauta.csj.md/
http://cauta.csj.md/


 
nism de 

încurajareatestării

benevolecuaparatul

poligrafşimediatiza

reautilizăriiacestui

a 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Centrul Naţional 

Anticorupţie 

2. Numărul 

de 

comunicate 

de presă 

difuzate şi 

publicate pe 

Internet 

organizare a ședinței 

preliminare privind 

Elaborarea şi aplicarea 

unui mecanism de 

încurajare a testării 

benevole cu aparatul 

poligraf și mediatizarea  

utilizării acestuia. 

 

raportare) financiare 

pentru anul 

2014. 

organizare a 

ședinței 

preliminare 

privind 

Elaborarea şi 

aplicarea 

unui mecanism de 

încurajare a 

testării 

benevole cu 

aparatul 

poligraf și 

mediatizarea 

utilizării acestuia 

Acț.4.3.3 p. 3 -  

Organizarea şi 

desfăşurarea 

cursurilor cu 

privire la 

instituţia 

avertizorilor de 

integritate pentru 

reprezentanţii 

sectorului justiţiei 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor, 

Procuratura 

Generală, 

Centrul Naţional 

Anticorupţie, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

1. Numărul 

de cursuri 

organizate 

2. Numărul  

de  

persoane 

instruite 

Trimestrul 

III 2013-IV 

2016 

CNA- În anul 2013 au fost 

efectuate 25 de instruiri la 

care au participat 774 de 

persoane. 

În perioada 14 noiembrie-

20 decembrie 2013, CNA a 

efectuat în cadrul 

Academiei de 

Administrare Publică 17 

cursuri de instruire 

referitoare la instituţia 

avertizorilor de integritate. 

CSM : 

In cadrul tuturor instanțelor 

judecătorești, au fost 

organizate 41 de cursuri  

de instruire a tuturor 

angajaților instanțelor 

judecătorești cu privire la 

instituţia avertizorilor de 

integritate pentru angajații 

instanțelor judecătorești 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

  http://cna.md/ro/e

venimente/bilantu

l-ciclului-

instruiri-

avertizorii-

integritate  

http://csm.md/file

s/Noutati/2014/11

/Graficul_instruiri

lor_CSM_2014.p

df 

 

http://cna.md/ro/evenimente/bilantul-ciclului-instruiri-avertizorii-integritate
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din Republica Moldova. 

 

MAI: 

În anul 2014 au fost 

desfăşurate cursuri cu 

tema: 

- “Specializarea în 

domeniul asigurării 

integrităţii profesionale” 

pentru 13 persoane (04.11-

08.11.2013); 

- “Asigurarea integrităţii 

profesionale” pentru 25 

persoane (24.11 - 

28.11.2014). 

Acț.4.3.4. p. 2 -  

Actualizarea şi 

optimizarea 

structurii şi 

conţinutului 

paginilor web ale 

instanţelor 

judecătoreşti  în 

vederea publicării 

hotărîrilor 

judecătoreşti 

privind 

condamnarea 

reprezentanţilor 

sectorului justiţiei 

pentru acte de 

corupţie 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

instanţele 

judecătoreşti 

 

1. Numărul 

paginilor 

web 

actualizate şi 

optimizate 

2. Numărul 

hotărîrilor 

judecătoreşti 

publicate 

Trimestru

l III, 2012 

- 

Trimestru

l IV, 2016 

Prin Hotărîrea Consiliului 

Superior al Magistraturii 

nr. 508/26 din 21 august 

2012 a fost modificat 

Regulamentul cu privire la 

modul de publicare a 

hotărîrilor judecătoreşti pe 

pagina web. Toate 

Hotărîrile judecătoreşti se 

publică pe pagina web a 

instanţei, care este 

lucrativă şi uşor utilizată 

de către justiţiabili. 

La 08.04.2014 a fost 

pronunţată hotărîrea 

Judecătoriei Buiucani, 

mun. Chişinău, în privinţa 

judecătorului Judecătoriei 

Şoldăneşti, Gheorghe 

Popa, pe marginea 

comiterii infracţiunii 

prevăzute art. 324 alin.3 

(darea de mită), cu 

condamnarea la 7 ani 

Realizată   

(pentru 

perioada de 

raportare) 

 Dificultăţi: 

Motorul de căutare nu 

permite din punct de 

vedere identificarea 

hotărîrilor judecătoreşti 

privind condamnarea 

reprezentanţilor 

sectorului justiţiei 

pentru acte de corupţie 

Raportul de 

evaluare a 

instanţelor 

judecătoreşti din 

Moldova efectuat 

de programul 

ROLISP 

(USAID), pag. 22 

http://instante.ju

stice.md/apps/ho

tariri_judecata/i

nst/jbu/jbu.php 

http://csm.md/info

rmatii-

utile/sentinte.htm  

 

 

 

 

 

http://instante.justice.md/apps/hotariri_judecata/inst/jbu/jbu.php
http://instante.justice.md/apps/hotariri_judecata/inst/jbu/jbu.php
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http://csm.md/informatii-utile/sentinte.htm
http://csm.md/informatii-utile/sentinte.htm
http://csm.md/informatii-utile/sentinte.htm


 
închisoare cu ispăşirea 

pedepsei în penitenciar de 

tip închis şi amendă în 

mărime de 8000 u.c. 

Acț.4.3.4. p. 3 -   

Mediatizarea 

hotărîrilor 

judecătoreşti 

definitive privind 

condamnarea 

reprezentanţilor 

sectorului justiţiei 

pentru acte de 

corupţie 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

instanţele 

judecătoreşti, 

Ministerul 

Justiţiei, 

Procuratura 

Generală 

Numărul  

de 

comunicate 

de presă 

difuzate şi 

publicate pe 

Internet 

Trimestrul 

III, 2012 - 

Trimestrul 

IV, 2016 

Pe paginile web ale 

instanţelor judecătoreşti 

sunt publicate toate 

hotărîrile adoptate, inclusiv 

cele privind condamnarea 

reprezentanţilor sectorului 

justiţiei pentru acte de 

corupţie. 

Însă, remarcăm faptul că 

mediatizarea propriu-zisă 

nu a avut loc. Activitatea 

de mediatizare şi 

răspîndire a informaţiilor 

despre condamnarea 

reprezentanţilor sectorului 

justiţiei pentru acte de 

corupţie publicului larg 

(mass-media) ar presupune 

cu mult mai multe acţiuni 

decît simpla publicare a 

hotărîrilor pe paginile web 

ale instanţelor 

judecătoreşti. 

La data de 11.12.14 la 

Centrul Național 

Anticorupție în parteneriat 

cu Consiliul Superior al 

Magistraturii,  a fost 

organizat  Atelierul de 

lucru ”Corupţia judiciară” 

din cadrul Conferinţei 

naţionale anticorupţie, 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

 

 

http://justice.gov.

md/libview.php?l

=ro&idc=4&id=2

382  
 

http://csm.md/nou

tati/1554-

integritatea-

judecatorilor-

factor-de-

prevenire-a-

coruptiei-

judiciare.html  

 

http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2382
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http://csm.md/noutati/1554-integritatea-judecatorilor-factor-de-prevenire-a-coruptiei-judiciare.html


 
unde au fost puse in 

discuție mai multe 

chestiuni, inclusiv si 

cazurile de condamnare a 

judecătorilor pentru acte de 

corupție. 

 

 

LISTA ABREVIERILOR: 

 

ABA/ROLI- American Bar Association - Rule of Law Initiative 

BMA- Biroul Migrație și Azil 

CAPC- Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupției 

CNA- Centru Naţional Anticorupţie 

CNI- Comisia Naţională de Integritate 

CPDOM- Centrul pentru Drepturile Omului 

CSM- Consiliul Superior al Magistraturii 

DPF- Departamentul Poliției de Frontieră 

DIP- Departamentul Instituţii Penitenciare 

EU- Uniunea Europeană 

EUHLPAM- EU High Level Policy Advice Mission to the Republic of Moldova 

Fundaţia IRZ- Fundaţia Germană pentru Colaborare  Juridică internațională în 

Moldova 

GL-grup de lucru 

HG- Hotărîrea Guvernului 

INJ- Institutul Național al Justiției 

ÎS- Întreprinderea de Stat 

MAI- Ministerul Afacerilor Interne 

MIAPAC- Proiectul "Support to the Moldovan Government in anti-corruption, 

including the police and the protection of personal data 

MJ- Ministerul Justiţiei 

Nr. – numărul 

ONG- Organizaţie neguvernamentală 

OUP- Organ de Urmărire Penală 

RM- Republica Moldova 

ROLISP- Rule of Law Institutional Strenghtening Program 

SPIA- Serviciul Protecţie Internă şi Anticorupţie din cadrul MAI 

SRSJ- Strategia de Reformare a Sectorului Justiţiei 

UNDP- Programul Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 

USAID –United States Agency for International Development 
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