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PILONUL IV  INTEGRITATEA ACTORILOR SECTORULUI JUSTIŢIEI 

RAPORTUL INTERMEDIAR SECTORIAL 2016 

 

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 7 septembrie 2016 

 

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 anul 2016, trimestrul II,  trebuiau finalizate 38 de acțiuni, și 

trebuia începută implementarea a 18 acțiuni, care fie au un caracter continuu, fie au un termen  mai mare de realizare. Pentru aceste 56 de 

acțiuni este prezentat mai jos tabelul cu informații privind gradul de realizare și alte detalii, în conformitate cu prevederile Metodologiei de 

monitorizare a implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016. Astfel, au fost reflectate informații cu privire la 

termenele și nivelul de realizare al acțiunilor, măsurile întreprinse, mijloacele financiare utilizate/parteneriatele cu donatorii pentru realizarea 

acțiunilor, dificultăți și provocări privind procesul de realizare al acțiunilor. Totodată, au fost indicate actele probatoare care demonstrează 

realizarea acțiunii. Pentru a oferi un impact vizual cu privire la implementarea acțiunilor, s-a optat pentru aplicarea culorilor de marcaj după 

cum urmează: acțiuni realizate – albastru; acțiuni realizate parțial – galben; acțiuni nerealizate – roșu; acțiuni desuete – portocaliu. 

 

 

Din cele 38 acţiuni scadente la data de 30 iunie 2016 – 35 sunt realizate, iar 3 acţiuni sunt considerate ca fiind desuete/irelevante.  

Acţiuni scadente, 

trimestrul II, 2016 

Acţiuni realizate Acţiuni realizate parţial Acţiuni nerealizate Acţiuni desuete/ 

irelevante 

38 35 0 0 3 

100% 92% 0% 0% 8% 
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Din cele 8 acțiuni cu caracter continuu, 7 acţiuni sunt realizate, iar 1 acţiune este realizată parțial. 

Acţiuni cu caracter 

continuu 

Acţiuni realizate 

(pentru perioada raportată) 

Acţiuni realizate parţial 

(pentru perioada raportată) 

Acţiuni nerealizate 

(pentru perioda raportată) 

Acţiuni 

desuete/ 

irelevante 

8 7 1 0 0 

100% 90% 10% 0% 0% 

 

Din cele 10 acţiuni  care au un termen de realizare mai mare, sau, în virtutea specificului individual al acţiunii 8 acțiuni sunt realizate pentru 

perioada de raportare, 1 acţiune  - realizată parţial pentru perioada de raportare, iar 1 acţiune este nerealizată. 

 

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 desuete/ 

irelevante 

10 8 1 1 0 

100% 80% 10% 10% 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 II, 2016) 

 

Numărul domeniului de 

intervenţie, numărul şi 

denumirea acţiunii 

(conform Planului de 

acţiuni) 

Instituţiile 

responsabile 

(conform 

Planului de 

acţiuni) 

Indicatorii de 

rezultat 

din Planul 

de acţiuni 

Termenul 

prevăzut 

pentru 

implementarea 

acţiunii 

Măsurile întreprinse (descriere succintă, concisă, 

unitară) 

 

Nivelul de 

implementare 

a acţiunii 

Mijloacele 

financiare 

alocate 

(planificate); 

Cheltuieli reale 

Dificultăţi, 

riscuri 

   Concluzii, 

Recomandări 

Documente 

probatoare 
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(efective) / mii 

lei; Asistenţa 

recepţionată  

în vederea 

realizării 

acţiunii (în 

cazul în care a 

existat) 

4.1.1.p.1 - Modificarea 

cadrului normativ în 

vederea simplificării 

modului de calculare a 

salariului şi reevaluării 

garanţiilor sociale ale 

actorilor  din sectorul 

justiţiei 

 

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. 

Prin Legea 48 din 22.03.2012, au fost majorate salariile 

colaboratorilor Centrului Național Anticorupție. 

 

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. 

La fel, Legea nr. 328 din 23.12.2013 privind salarizarea 

judecătorilor prevede mecanismul de salarizare a 

judecătorilor. 

 

 

Prin Legea nr. 37 din 07.03.2013 a fost modificată  

Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la 

sistemul de salarizare în sectorul bugetar. Potrivit 

modificărilor operate, salariile lunare stabilite pentru 

persoanele care deţin funcţii de demnitate publică, 

inclusiv procurorii s-au majorat cu 35 la sută. 

Recalcularea salariilor pentru persoanele nominalizate 

s-a efectuat de la 1 ianuarie 2013. 

 

Grupul de lucru pentru elaborarea proiectelor de legi în 

scopul realizării şi promovării reformei Procuraturii a 

fost creat prin Ordinul comun al ministrului justiţiei şi 

Procurorului General nr. 307/46 din 11 iulie 2013. 

Grupul de lucru a elaborat Concepţia de reformă a 

Procuraturii. 

Concepția de reformă a Procuraturii a fost aprobată de 

Parlamentul prin Legea nr. 122 din 03.07.2014. Link: 

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

&lang=1&id=354695  

Proiectul Legii noi cu privire la Procuratură a fost 

transmis Grupului de lucru indicat mai sus de către 

 Realizată* 

 

Asistenţă 

tehnică pentru 

diferite 

componente ale 

procesului de 

elaborare/dezba

teri 

publice/expertiz

are: EU/UNDP 

prin proiectele 

MIAPAC, 

EUHLPAM, 

Consiliul 

Europei, IRZ şi 

Ambasada SUA 

în Chişinău 

Notă: 

În cadrul 

dezbaterilor 

grupului de 

monitorizare 

şi 

coordonare 

Pilonul IV 

din mai 

2014, a fost 

pusă în 

discuţie  

interpretarea 

sintagmei 

”actorii din 

sectorul 

justiției” în 

scopul 

identificării 

exacte a 

persoanelor 

care cad sub 

incidenţa 

prezentei 

acţiuni. 

1. Proiectul de 

lege poate fi 

găsit pe 

pagina web a 

Parlamentului: 

 

1.Legea 

nr.120 din 

25.05.2012 

privind 

modificarea şi 

completarea 

unor acte 

legislative 

http://lex.justi

ce.md/md/343

359/ 

 

Legea nr. 37 

din 

07.03.2013 

http://lex.justi

ce.md/md/347

284/ 
 
Proiectul noii 

Legi cu privire 

la Procuratură: 

http://www.pa

rlament.md/Pr

ocesulLegislat

iv/Proiectedea

ctelegislative/t

abid/61/Legisl

ativId/2706/la

nguage/ro-

RO/Default.as

px 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354695
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354695
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/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/
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2706/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2706/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2706/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2706/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2706/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2706/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2706/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2706/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2706/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2706/language/ro-RO/Default.aspx
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Ministerul Justiției și Procuratura Generală (scrisoarea 

nr. 03/5047 și nr. 1-1d/14-d656 din 22.05.2014) pentru 

a fi examinat şi definitivat în cadrul şedinţelor sale şi 

ulterior promovat. 

La 13 noiembrie 2014, prin scrisoarea nr. 01/10868, 

proiectul Legii cu privire la Procuratură (menționat mai 

sus) a fost transmis pentru expertiză Comisiei de le 

Veneția.  

Ulterior, proiectul legii a fost definitivat în baza 

Raportului de expertiză a Comisiei de la Veneția din 21 

martie 2015 și remis Guvernului spre examinare 

(scrisoarea nr. 03/4397 din 7 mai 2015), fiind aprobat 

de către Guvern prin Hotărîrea nr. 256 din 15 mai 2015 

și înregistrat în Parlament cu nr. 202 din 18 mai 2015. 

Proiectul poate fi vizualizat la linkul: 

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

actelegislative/tabid/61/LegislativId/2706/language/ro-

RO/Default.aspx 

Astfel, la 29 mai 2015, Parlamentul a votat proiectul în 

prima lectură.  

La 25.02.2016 proiectul a fost votat în a II-a lectură. 

Adoptat prin Legea nr. 3 din 25.02.2016. 

Publicat în Monitorul Oficial nr.69-77 din 25.03.2016, 

art.113 

La fel, Legea nr. 328 din 23.12.2013 privind salarizarea 

judecătorilor prevede mecanismul de salarizare a 

judecătorilor. 

 

 

 

 

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 

personale,  mecanismul de 

soluţionare a conflictelor 

de interese şi controlul 

respectării regimului de 

incompatibilităţi impus 

persoanelor cu funcţii de 

demnitate publică, 

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.justi

ce.md/index.p

hp?action=vie

w&view=doc

&lang=1&id=

341741 

2.  Legea nr. 

181 din 19 

decembrie 

2011 

http://lex.justi

ce.md/md/341

744/ 

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2706/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2706/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2706/language/ro-RO/Default.aspx
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judecătorilor, procurorilor, 

funcţionarilor publici şi 

persoanelor cu funcţii de 

conducere 

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 

Parlamentului 

nr.145 din 

22.06.12 

http://lex.justi

ce.md/index.p

hp?action=vie

w&view=doc

&lang=1&id=

343892şi 

nr.54 din 

28.02.13 

http://lex.justi

ce.md/index.p

hp?action=vie

w&view=doc

&lang=1&id=

347353 

Ordinele 

interne CNI de 

angajare în 

funcţii 

publice. 

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  

4.1.2.p.4 - Crearea paginii 

web a Comisiei Naţionale 

de Integritate 

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 

www.cni.md a devenit accesibilă. 

Realizată* 

 

 

Au fost utilizate 

surse din contul 

mijloacelor 

bugetare alocate 

pentru CNI 

pentru 2013. 

Insuficienţa 

mijloacelor 

financiare şi 

imposibilitatea 

gestionării şi 

administrării 

de sine stătător 

Pagină 

accesibilă la 

www.cni.md 

din 

06.02.2013 

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

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 

4.1.2.p.5 - Elaborarea şi Comisia Instrucţiune Trimestrul II-III, Instrucţiunile privind modul de completare a Realizată* Realizată de - Ordinul CNI 
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aprobarea instrucţiunii 

privind modul de 

completare a declaraţiilor 

cu privire la venituri  şi 

proprietate  şi a 

declaraţiilor de interese 

personale 

Naţională de 

Integritate 

elaborată şi 

aprobată 

2012 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. 

 

 

 

personalul 

angajat în limita 

bugetului anual 

aprobat pentru 

instituţiile 

publice 

relevante. 

 

nr.5 din 

08.02.2013 

Ordinul CNI 

nr.29 din 

04.07.2013 

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. 

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, 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 

Realizata* 

 

Asistenţă 

tehnică pentru 

diferite 

componente ale 

procesului de 

elaborare/dezba

teri 

publice/expertiz

are: 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.justi

ce.md/md/344

616/ 

 

Legea nr.326 

din 23.12.13 

pentru 

modificarea şi 

completarea 

unor acte 

legislative 

 

http://lex.justi

ce 
 

Legea nr. 178 

din 

25.07.2014 

 

Proiectul noii 

Legi cu privire 

la Procuratură: 

http://www.pa

rlament.md/Pr

ocesulLegislat

iv/Proiectedea

ctelegislative/t

http://lex.justice.md/md/344616/
http://lex.justice.md/md/344616/
http://lex.justice.md/md/344616/
http://lex.justice/
http://lex.justice/
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2706/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2706/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2706/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2706/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2706/language/ro-RO/Default.aspx
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octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de 

stat. 

Anul 2015 

Modificări importante, referitoare la sancționarea 

judecătorilor pentru actele de corupție, au fost adoptate 

prin Legea nr. 178 din 25 iulie 2014 privind 

răspunderea disciplinară a judecătorilor. 

Cu referire la procurori, menționăm că prin proiectul 

noii Legi cu privire la Procuratură a fost reexaminat 

spectrul de abateri disciplinare ale procurorilor, precum 

și sancțiunile disciplinare care urmează a fi aplicate 

acestora. Proiectul a fost aprobat de către Guvern prin 

Hotărîrea nr. 256 din 15 mai 2015 și înregistrat în 

Parlament cu nr. 202 din  18 mai 2015. Proiectul poate 

fi vizualizat la linkul: 

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

eactelegislative/tabid/61/LegislativId/2706/language/ro-

RO/Default.aspx 

Astfel, la 29 mai 2015  proiectul a fost aprobat în prima 

lectură. 

abid/61/Legisl

ativId/2706/la

nguage/ro-

RO/Default.as

px 

 
 

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 

În vederea dezvoltării instituției confiscării, Ministerul 

Justiției a promovat următoarele proiecte de acte 

normative: 

1. Proiectul Legii pentru modificarea și 

completarea unor acte legislative - adoptat prin 

Legea nr. 326 din 23 decembrie 2013. această lege a 

reglementat în Codul penal o nouă măsură de asigurare 

- confiscarea extinsă (1061). 

2. Proiectul Legii cu privire la Centrul 

Național de Integritate - proiectul reglementează 

printre atribuțiile Centrului inclusiv și atribuția de a 

solicita instanței de judecată confiscarea averii cu 

caracter ilicit. Proiectul a fost remis spre examinare 

Guvernului prin scrisoarea nr. 03/5805 din 9 iunie 

2015 

3. Proiectul Legii pentru modificarea și 

completarea unor acte legislative - acest proiect 

modifică cadrul normativ conex pentru proiectul Legii 

cu privire la Centrul Național de integritate, menționat 

mai sus. Prin acest proiect este creat mecanismul de 

confiscare a averii cu caracter nejustificat, inclusiv și 

procedura de confiscare a bunurilor dobîndite ilicit. 

Realizata*   Legea nr. 326 

din 23 

decembrie 

2013 pentru 

modificarea şi 

completarea 

unor acte 

legislative 

http://lex.justi

ce.md/md/351

753/ 
Proiectul Legii 

cu privire la 

Centrul 

Național de 

Integritate 

http://justice.g

ov.md/pagevie

w.php?l=ro&i

dc=230 

(proiectul cu 

nr. 120) 

 

Proiectul Legii 

pentru 

modificarea și 

completarea 

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2706/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2706/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2706/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2706/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2706/language/ro-RO/Default.aspx
http://lex.justice.md/md/351753/
http://lex.justice.md/md/351753/
http://lex.justice.md/md/351753/
http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=230
http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=230
http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=230
http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=230
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Proiectul a fost remis spre examinare Guvernului prin 

scrisoarea nr. 03/5805 din 9 iunie 2015.  

Proiectul Legii pentru modificare și completarea 

unor acte legislative (CPP și CP) - a fost transmis spre 

avizare prin scrisoarea nr.03/3046 din 01 aprilie 2015. 

Proiectul a fost remis la CNA prin scrisoarea nr. 

03/2860 din 26.03.2015. În prezent se efectuează 

traducerea în limba rusă, după care va fi prezentat 

Guvernului spre examinare. 

 

unor acte 

legislative 

http://justice.g

ov.md/pagevie

w.php?l=ro&i

dc=230 

(proiectul cu 

nr. 121) 

 

Hotărîrea 

Curții 

Constituțional

e din 

16.04.2015 

http://lex.justi

ce.md/index.p

hp?action=vie

w&view=doc

&lang=1&id=

358414 

 

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 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 

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.md/n

ode/18 

 

http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=230
http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=230
http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=230
http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=230
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=358414
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=358414
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=358414
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=358414
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=358414
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=358414
http://inj.md/node/18
http://inj.md/node/18
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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. 

 

4.1.3.p.4 - Efectuarea unui 

sondaj privind toleranţa 

publicului pentru actele de 

corupţie din sectorul 

justiţiei 

Ministerul 

Justiţiei,  

Centrul Național 

Anticorupție 

Sondaj 

efectuat  

 

Trimestrul I-IV 

2015 

La ședința  Grupului pentru coordonarea și 

monitorizarea Pilonului IV  din 07.04.2015, 

reprezentantul Ministerului Justiției a menționat că până 

în luna iulie 2015 urmează a fi identificate mijloacele 

financiare necesare iar în perioada octombrie-decembrie 

2015 va fi elaborat chestionarul pentru efectuarea 

sondajului. 

Transparency International- Moldova, cu sprijinul 

Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în 

cadrul Proiectului „Consolidarea funcţiilor de analiză şi 

prevenire a corupţiei ale Centrului Naţional 

Anticorupţie”, finanţat de către Ministerul Afacerilor 

Externe al Norvegiei, cofinanţat şi implementat de 

PNUD Moldova, a realizat cercetarea sociologică ” 

Corupţia în Republica Moldova: percepţiile şi 

experienţele proprii ale oamenilor de afaceri şi 

gospodăriilor casnice”. 

 

Realizată*   Cercetarea 

sociologică ” 

Corupţia în 

Republica 

Moldova:  

percepţiile şi 

experienţele 

proprii  

ale 

oamenilor de 

afaceri şi 

gospodăriilo

r casnice” 

http://www.t

ransparency.

md/ro/noutat

i/23-

research/265

-coruptia-in-

republica-

moldova-

perceptiile-

si-

experientele-

proprii-ale-

oamenilor-

de-afaceri-si-

gospodariilor

-casnice 

 

4.1.3.p.5 - Analiza şi 

difuzarea informaţiei cu 

privire la dinamica 

cazurilor de condamnare 

pentru acte de corupţie în 

Ministerul 

Justiţiei, 

Curtea Supremă 

de Justiţie, 

Centrul Naţional 

1. Analiză 

efectuată şi 

recomandări 

formulate 

2. Informaţie 

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) 

Realizată* 

 

  

 

CNA a 

prezentat 

studiul: 

http://cna.md/s

ites/default/fil

http://www.transparency.md/ro/noutati/23-research/265-coruptia-in-republica-moldova-perceptiile-si-experientele-proprii-ale-oamenilor-de-afaceri-si-gospodariilor-casnice
http://www.transparency.md/ro/noutati/23-research/265-coruptia-in-republica-moldova-perceptiile-si-experientele-proprii-ale-oamenilor-de-afaceri-si-gospodariilor-casnice
http://www.transparency.md/ro/noutati/23-research/265-coruptia-in-republica-moldova-perceptiile-si-experientele-proprii-ale-oamenilor-de-afaceri-si-gospodariilor-casnice
http://www.transparency.md/ro/noutati/23-research/265-coruptia-in-republica-moldova-perceptiile-si-experientele-proprii-ale-oamenilor-de-afaceri-si-gospodariilor-casnice
http://www.transparency.md/ro/noutati/23-research/265-coruptia-in-republica-moldova-perceptiile-si-experientele-proprii-ale-oamenilor-de-afaceri-si-gospodariilor-casnice
http://www.transparency.md/ro/noutati/23-research/265-coruptia-in-republica-moldova-perceptiile-si-experientele-proprii-ale-oamenilor-de-afaceri-si-gospodariilor-casnice
http://www.transparency.md/ro/noutati/23-research/265-coruptia-in-republica-moldova-perceptiile-si-experientele-proprii-ale-oamenilor-de-afaceri-si-gospodariilor-casnice
http://www.transparency.md/ro/noutati/23-research/265-coruptia-in-republica-moldova-perceptiile-si-experientele-proprii-ale-oamenilor-de-afaceri-si-gospodariilor-casnice
http://www.transparency.md/ro/noutati/23-research/265-coruptia-in-republica-moldova-perceptiile-si-experientele-proprii-ale-oamenilor-de-afaceri-si-gospodariilor-casnice
http://www.transparency.md/ro/noutati/23-research/265-coruptia-in-republica-moldova-perceptiile-si-experientele-proprii-ale-oamenilor-de-afaceri-si-gospodariilor-casnice
http://www.transparency.md/ro/noutati/23-research/265-coruptia-in-republica-moldova-perceptiile-si-experientele-proprii-ale-oamenilor-de-afaceri-si-gospodariilor-casnice
http://www.transparency.md/ro/noutati/23-research/265-coruptia-in-republica-moldova-perceptiile-si-experientele-proprii-ale-oamenilor-de-afaceri-si-gospodariilor-casnice
http://www.transparency.md/ro/noutati/23-research/265-coruptia-in-republica-moldova-perceptiile-si-experientele-proprii-ale-oamenilor-de-afaceri-si-gospodariilor-casnice
http://www.transparency.md/ro/noutati/23-research/265-coruptia-in-republica-moldova-perceptiile-si-experientele-proprii-ale-oamenilor-de-afaceri-si-gospodariilor-casnice
http://www.transparency.md/ro/noutati/23-research/265-coruptia-in-republica-moldova-perceptiile-si-experientele-proprii-ale-oamenilor-de-afaceri-si-gospodariilor-casnice
http://www.transparency.md/ro/noutati/23-research/265-coruptia-in-republica-moldova-perceptiile-si-experientele-proprii-ale-oamenilor-de-afaceri-si-gospodariilor-casnice
http://www.transparency.md/ro/noutati/23-research/265-coruptia-in-republica-moldova-perceptiile-si-experientele-proprii-ale-oamenilor-de-afaceri-si-gospodariilor-casnice
http://www.transparency.md/ro/noutati/23-research/265-coruptia-in-republica-moldova-perceptiile-si-experientele-proprii-ale-oamenilor-de-afaceri-si-gospodariilor-casnice
http://www.transparency.md/ro/noutati/23-research/265-coruptia-in-republica-moldova-perceptiile-si-experientele-proprii-ale-oamenilor-de-afaceri-si-gospodariilor-casnice
http://www.transparency.md/ro/noutati/23-research/265-coruptia-in-republica-moldova-perceptiile-si-experientele-proprii-ale-oamenilor-de-afaceri-si-gospodariilor-casnice
http://www.transparency.md/ro/noutati/23-research/265-coruptia-in-republica-moldova-perceptiile-si-experientele-proprii-ale-oamenilor-de-afaceri-si-gospodariilor-casnice
http://www.transparency.md/ro/noutati/23-research/265-coruptia-in-republica-moldova-perceptiile-si-experientele-proprii-ale-oamenilor-de-afaceri-si-gospodariilor-casnice
http://www.transparency.md/ro/noutati/23-research/265-coruptia-in-republica-moldova-perceptiile-si-experientele-proprii-ale-oamenilor-de-afaceri-si-gospodariilor-casnice
http://www.transparency.md/ro/noutati/23-research/265-coruptia-in-republica-moldova-perceptiile-si-experientele-proprii-ale-oamenilor-de-afaceri-si-gospodariilor-casnice
http://www.transparency.md/ro/noutati/23-research/265-coruptia-in-republica-moldova-perceptiile-si-experientele-proprii-ale-oamenilor-de-afaceri-si-gospodariilor-casnice
http://www.transparency.md/ro/noutati/23-research/265-coruptia-in-republica-moldova-perceptiile-si-experientele-proprii-ale-oamenilor-de-afaceri-si-gospodariilor-casnice
http://www.transparency.md/ro/noutati/23-research/265-coruptia-in-republica-moldova-perceptiile-si-experientele-proprii-ale-oamenilor-de-afaceri-si-gospodariilor-casnice
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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sectorul justiţiei Anticorupţie 

Procuratura 

Generală 

difuzată 

 

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 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, 3302, 333, 334 Cod penal) în colaborare cu CNA, 

Procuratura Generală, cu întocmirea ulterioară a notei 

informative.. 

es/sna_activita

ti/prezentarea_

studiului_privi

nd_dosarele_d

e_coruptie_31.

10.2013.pdf 

 

Comunicate: 

http://cna.md/r

o/evenimente/

cna-csj-si-

miapac-vor-

prezenta-

studiu-

privind-

sentintele-

judecatoresti-

cazurile-

coruptie 

 

http://cna.md/r

o/evenimente/

curtea-

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 

legislaţiei 

referitoare la  

răspunderea 

penală pentru 

infracţiunile 

http://www.cna.md/ro/sentinte
http://courts.justice.md/
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
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
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
http://cna.md/ro/evenimente/cna-csj-si-miapac-vor-prezenta-studiu-privind-sentintele-judecatoresti-cazurile-coruptie
http://cna.md/ro/evenimente/cna-csj-si-miapac-vor-prezenta-studiu-privind-sentintele-judecatoresti-cazurile-coruptie
http://cna.md/ro/evenimente/cna-csj-si-miapac-vor-prezenta-studiu-privind-sentintele-judecatoresti-cazurile-coruptie
http://cna.md/ro/evenimente/cna-csj-si-miapac-vor-prezenta-studiu-privind-sentintele-judecatoresti-cazurile-coruptie
http://cna.md/ro/evenimente/cna-csj-si-miapac-vor-prezenta-studiu-privind-sentintele-judecatoresti-cazurile-coruptie
http://cna.md/ro/evenimente/cna-csj-si-miapac-vor-prezenta-studiu-privind-sentintele-judecatoresti-cazurile-coruptie
http://cna.md/ro/evenimente/cna-csj-si-miapac-vor-prezenta-studiu-privind-sentintele-judecatoresti-cazurile-coruptie
http://cna.md/ro/evenimente/cna-csj-si-miapac-vor-prezenta-studiu-privind-sentintele-judecatoresti-cazurile-coruptie
http://cna.md/ro/evenimente/cna-csj-si-miapac-vor-prezenta-studiu-privind-sentintele-judecatoresti-cazurile-coruptie
http://cna.md/ro/evenimente/cna-csj-si-miapac-vor-prezenta-studiu-privind-sentintele-judecatoresti-cazurile-coruptie
http://cna.md/ro/evenimente/cna-csj-si-miapac-vor-prezenta-studiu-privind-sentintele-judecatoresti-cazurile-coruptie
http://cna.md/ro/evenimente/curtea-suprema-justitie-ia-atitudine-fata-studiul-cna-pedeapsa-care-se-aplica-cazurile
http://cna.md/ro/evenimente/curtea-suprema-justitie-ia-atitudine-fata-studiul-cna-pedeapsa-care-se-aplica-cazurile
http://cna.md/ro/evenimente/curtea-suprema-justitie-ia-atitudine-fata-studiul-cna-pedeapsa-care-se-aplica-cazurile
http://cna.md/ro/evenimente/curtea-suprema-justitie-ia-atitudine-fata-studiul-cna-pedeapsa-care-se-aplica-cazurile
http://cna.md/ro/evenimente/curtea-suprema-justitie-ia-atitudine-fata-studiul-cna-pedeapsa-care-se-aplica-cazurile
http://cna.md/ro/evenimente/curtea-suprema-justitie-ia-atitudine-fata-studiul-cna-pedeapsa-care-se-aplica-cazurile
http://cna.md/ro/evenimente/curtea-suprema-justitie-ia-atitudine-fata-studiul-cna-pedeapsa-care-se-aplica-cazurile
http://cna.md/ro/evenimente/curtea-suprema-justitie-ia-atitudine-fata-studiul-cna-pedeapsa-care-se-aplica-cazurile
http://cna.md/ro/evenimente/curtea-suprema-justitie-ia-atitudine-fata-studiul-cna-pedeapsa-care-se-aplica-cazurile
http://cna.md/ro/evenimente/curtea-suprema-justitie-ia-atitudine-fata-studiul-cna-pedeapsa-care-se-aplica-cazurile


12 
 

de corupţie 

http://jurispru

denta.csj.md/s

earch_hot_exp

l.php?id=195 

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-IV,2014 

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. 

 

Anul 2016: 

CNA: 

În anul 2014 a fost elaborat „Ghidul cu privire la 

aplicarea pedepsei” cu sprijinul Asociaţiei Barourilor 

Americane / Iniţiativa pentru Supremaţia Legii. 

Totodată, Curtea Supremă de Justiţie a elaborat un o 

hotărîre explicativă privind  generalizarea practicii 

judiciare la capitolul examinării cauzelor de corupţie şi 

aplicării pedepselor în aceste cauze, aprobată prin 

Hotărîrea Plenului Curţii la nr.11 din 22.12.2014. 

Aceasta reprezintă izvor de drept şi aplicarea acesteia 

este imperativă.  

În anul 2016 a fost elaborat Ghidul metodologic: 

„Investigarea cauzelor de corupţie” în cadrul Proiectului 

„Consolidarea supremației legii și protecției a 

drepturilor omului în Moldova”, finanțat de Ministerul 

Federal pentru Europa, Integrare şi Afacerile Externe al 

Austriei, cofinanțat și implementat de PNUD Moldova, 

în cooperare cu Oficiul Înaltului Comisar pentru 

Drepturile Omului. Ghidul urmează a fi ajustat la 

modificările aduse prin noua Lege a procuraturii şi 

lansat public în versiune finală 

 

 

Realizată* 

 

  Hotărîrea 

Plenului  

Curţii 

Supreme de 

Justiţie a 

Republicii 

Moldova  

Cu privire la 

aplicarea 

legislaţiei 

referitoare la  

răspunderea 

penală pentru 

infracţiunile 

de corupţie 

 

http://jurispru

denta.csj.md/s

earch_hot_exp

l.php?id=195 

 

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 

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/dezba

teri 

publice/expertiz

are: EU/UNDP 

prin proiectele 

- Legea nr. 326 

din 23 

decembrie 

2013 pentru 

modificarea şi 

completarea 

unor acte 

legislative 

 

http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=195
http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=195
http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=195
http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=195
http://despre.csj.md/images/documente_despre.csj.md/biblioteca/Ghid%20cu%20privire%20la%20aplicarea%20pedepsei.pdf
http://despre.csj.md/images/documente_despre.csj.md/biblioteca/Ghid%20cu%20privire%20la%20aplicarea%20pedepsei.pdf
http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=195
http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=195
http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=195
http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=195
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Executorilor 

Judecătoreşti 

MIAPAC, 

EUHLPAM, 

Consiliul 

Europei, IRZ şi 

Ambasada SUA 

în Chişinău 

http://lex.justi

ce.md/md/351

753/ 

4.1.4.p.2 – Consolidarea 

capacităţilor de asigurare a 

comportamentului 

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: 

Anul 2015 

CSM a identificat și antrenat experţi externi din 

Proiectul ” Sporirea eficienței, responsabilității și 

transparenței instanțelor judecătorești în Republica 

Moldova” ATRECO,  care urmează să ofere 

suportul în vederea elaborării recomandărilor 

metodologice cu privire la consolidarea capacităţilor 

de asigurare a comportamentului anticorupţie. Ca o 

măsură pregătitoare pentru realizarea acestei 

activități, ATRECO a organizat o serie de întâlniri, 

care au avut drept scop discutarea cooperării 

concrete în ceea ce privește elaborarea 

recomandărilor metodologice. 

 

Proiectul Legii privind testarea integrității 

profesionale prevede recomandări privind 

consolidarea capacităților de asigurare a 

comportamentului anticorupţie. 

 

La fel, codurile de etică și deontologie a 

reprezentanților din sectorul justiției, de asemenea 

prevăd recomandări privind consolidarea 

Realizată* Acțiunea este 

finanţată de 

proiectul 

ATRECO 

Dificultăți: 

Acțiunea 

rămîne a fi 

realizată 

parțial, pînă 

la realizarea 

recomandăril

or de către 

CSM. 

 

 

Copia 

contractului de 

beneficiar 

direct al 

Proiectului 

ATRECO 

 

Codurile de 

etică 

prevăzute la 

acț. 4.2.1.p.1 

http://lex.justice.md/md/351753/
http://lex.justice.md/md/351753/
http://lex.justice.md/md/351753/
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capacităților de asigurare a comportamentului 

anticorupţie. 

 

 

4.1.4 p.3 – Organizarea 

cursurilor de instruire cu 

privire la comportamentul 

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 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 

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.md/n

ode/18 

 

Ordinele MAI 

nr.161 din 

29.05.2014, 

nr. 148 din 

01.06.2015 

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

În perioada semestrului II 2014 în cadrul Academiei 

“Ştefan cel Mare” au fost desfăşurate 10 cursuri de 

perfecţionare/specializare a colaboratorilor MAI cu 

tematica: 

- Activitatea specială de investigaţii; 

- Organizarea traficului rutier; 

- Lucrul cu minorităţile naţionale; 

- Constatarea şi documentarea infracţiunilor; 

- Constatarea şi documentarea contravenţiilor; 

- Intervenţia profesională; 

- Delicvenţa juvenilă; 

- Asigurare integrităţii profesionale; 

- Managementul resurselor umane; 

- Activitatea de secretariat. 

În cadrul cursurilor respective au fost instruiţi 272 

angajaţi ai MAI. 

Organizarea şi desfăşurarea cursului de specializare 

„Prevenirea şi combaterea corupţiei” 

 Subiectele în cauză a fost studiat în cadrul 

disciplinelor drept penal – 2 ore, drept procesual penal 

– 2 ore, activitatea specială de investigaţii – 4 ore, etica 

şi deontologia poliţiei – 4 ore, pentru următoarele 

categorii de personal al MAI: 

1. ofiţeri de urmărire penală  

2. inspectori ai serviciului poliţiei criminale  

3. şefi de post, ofiţeri operativi de sector 

4. inspectori ai poliţiei rutiere 

5. inspectori ai direcţiei investigare a fraudelor 

6. inspectori  pentru combaterea şederii şi 

migraţiei ilegale a străinelor 

7. inspectori pentru combaterea traficului de 

persoane 

poliţia de frontieră. 

 

Anul 2016: 

MAI: 

În semestrul I 2016 a fost organizat 1 curs de instruire, 
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în perioada 15 – 19.02.2016, la care au participat 30 

angajaţi din cadrul SPIA, IGP, SPCSE, DPF, DTC a 

MAI. 

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,  

Organele de 

autoadministrare 

ale profesiilor 

conexe 

sistemului 

justiţiei 

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.  

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), a 

fost prezentat Ministerului Justiției. Proiectul de lege, 

ulterior definitivării, va fi supus celorlalte etape ale 

procesului de creație legislativă. 

Anul 2015 

În luna iunie 2015 proiectul a fost  remis spre 

coordonare autorităților interesate și instanțelor de 

judecată prin scrisoarea nr.03/6038 din 15 iunie 2015. 

Proiectul urmează a fi  definitivat în urma obiecțiilor 

formulate și transmis la CNA pentru efectuarea 

expertizei anticorupție. 

Anul 2016 

MJ: 

Ministerul Justiției a elaborat și a promovat un proiect 

de lege pentru modificarea și completarea unor acte 

legislative (adoptat de Parlament prin Legea nr. 122 din 

3 iunie 2016), care are drept scop promovarea unor 

soluţii de ordin normativ pentru eliminarea normelor 

Realizată* Acțiunea este 

finanţată de 

proiectul 

ATRECO 

 Acte 

probatoare, 

pagina web 

MJ. 

Ordinul 

ministrului 

justiției nr. 

386 din 16 

septembrie 

2014 

 

scrisoarea 

nr.03/6038 din 

15 iunie 2015 

 

Hot. CSM nr. 

725/28 din 

06.10.2015 
http://www.cs

m.md/files/Ho

taririle/2015/2

8/725-28.pdf 

 

http://www.csm.md/files/Hotaririle/2015/28/725-28.pdf
http://www.csm.md/files/Hotaririle/2015/28/725-28.pdf
http://www.csm.md/files/Hotaririle/2015/28/725-28.pdf
http://www.csm.md/files/Hotaririle/2015/28/725-28.pdf
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vulnerabile din perspectiva unei marje de discreţii 

excesive sau pentru diminuarea efectului acestora, 

inclusiv pentru precizarea marjei de discreţie oferite 

actorilor din sectorul justiţie.Această Lege asigură 

realizarea următoarelor obiective:• formularea normelor 

şi regulilor de procedură în mod imperativ, normele 

dispozitive urmînd a fi incluse doar cu titlu de excepţie, 

atunci cînd legiuitorul nu poate 

determina/prevedea/anticipa cu exactitate 

circumstanţele şi modul de comportament al 

persoanelor, consecinţele acţiunilor; 

• actele îndeplinite în cadrul procedurilor să fie de 

fiecare dată motivate, pentru a asigura accesibilitatea 

(înţelegerea motivelor) lor şi a evita orice suspiciuni 

privind legalitatea şi temeinicia lor; 

• stabilirea de fiecare dată a unor termene precise pentru 

îndeplinirea actelor procedurale. Inexistenţa unor 

termene concrete provoacă condiţii şi situaţii de 

discreţie excesivă pentru subiecţii abilitaţi cu 

îndeplinirea atribuţiilor respective. 

• toate actele, măsurile şi acţiunile îndeplinite în cadrul 

procedurilor (penale, civile, contravenţionale) să poată 

fi supuse unui mecanism de control/contestare, astfel 

încît de fiecare dată să fie excluse rea-voinţa, 

subiectivismul şi arbitrariul la îndeplinirea lor.  

 

CSM: 

Prin hotărîrea CSM nr. 725/28 din 2015, au fost 

create 3 grupuri de lucru formate din membrii CSM, 

reprezentanţi ai programului ATRECO “Sporirea 

eficienţei, responsabilităţii şi transparenţei 

instanţelor judecătoreşti în Moldova”  şi membrii 

Colegiilor din subordinea CSM, în scopul elaborării 

propunerilor de modificare a cadrului legislativ în 

domeniul sistemului judecătoresc. Grupurile de lucru 

respective, în perioada ianuarie-aprilie 2016 s-au 

întrunit în a cîte 7 şedinţe de lucru fiecare, unde au 

fost conturate obiectivele ce urmează a fi realizate şi 

termenele de realizare a obiectivelor propuse. Astfel 

în cadrul ultimei şedinţe de lucru care s-a desfăşurat 

la 15.04.2016, membrii grupurilor de lucru au venit 

cu proiecte de modificare şi completare a actelor 

legislative ce vizează sistemul judecătoresc, care au 

fost discutate în cadrul şedinţelor. Următoarea etapă 

la realizarea acţiunii, presupune remiterea acestor 

proiecte Ministerului Justiţiei în vederea demarării 

procedurii de aprobare a modificărilor. 
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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 

autoadministr

are 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/dezba

teri 

publice/expertiz

are: EU/UNDP 

prin proiectele 

MIAPAC, 

EUHLPAM, 

Consiliul 

Europei, IRZ, 

GIZ şi 

Ambasada SUA 

în Republica 

Moldova. 

 Legea nr. 325 

din 

23.12.2013 

privind 

testarea 

integrităţii 

profesionale 

 

http://lex.justi

ce.md/md/351

535/ 

4.1.5.p.1 - Efectuarea unui 

studiu privind 

instrumentele de prevenire 

a imixtiunii în activitatea 

de înfăptuire a justiţiei şi 

de prevenire a 

comportamentului  

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/publication

s/ 

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 

comportamentului 

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 

 

 

 

 

 

   

4.1.5.p.3 - Procurarea 

echipamentului necesar 

implementării 

instrumentelor de prevenire 

a imixtiunii în activitatea de 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate, 

Centrul Naţional 

Anticorupţie; 

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* 

 

Alocaţi:  

CPPEDAE - 

7500,0 

 

CNA 

 Contractele ( 

cu parafa 

secret) de 

achiziţii au 

fost prezentate 

http://lex.justice.md/md/351535/
http://lex.justice.md/md/351535/
http://lex.justice.md/md/351535/
http://capc.md/ro/publications/
http://capc.md/ro/publications/
http://capc.md/ro/publications/
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înfăptuire a justiţiei şi de 

prevenire a 

comportamentului 

corupţional  

 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

 

CNA 
În 2014 a fost procurat echipamentul necesar în sumă de 

2664,2. 

 

MAI: 

Din sursele bugetare ale IGP, a fost procurată o camera 

video. 

Au fost procurate 8 automobile de model DACIA, 8 

seturi de calculatoare, 2 printere scanner, xerox. 

Din sursele bugetare ale IGP al MAI, a fost procurată o 

camera video. 

Totodată a fost creat grupul de lucru pentru stabilirea 

concretă a nomenclatorului echipamentului necesar care 

urmează a fi procurat. 

 

SIS: 

A fost procurat echipamentul necesar implementării 

instrumentelor de prevenire a imixtiunii în activitatea de 

înfăptuire a justiţiei şi de prevenire a comportamentului 

corupţional 

Surse 

alocate2664,2 

Utilizat: 

2664,2 

 

SIS 

7534651 

 

Trezoreriei de 

Stat. 

Scrisoarea cu 

nr.14 

Nr. 

contractului 

65895; 

Nr. 

contractului: 

66081; 

Nr. 

contractului: 

66344; 

Nr. 

contractului: 

67751; 

Nr. 

contractului: 

67752; 

Nr. 

contractului: 

67481; 

Nr. 

contractului: 

61945; 

Nr. 

contractului: 

68438; 

Nr. 

contractului: 

69501; 

Nr. 

contractului: 

69992; 

Nr. 

contractului: 

59503 

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 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate, 

Centrul Naţional 

Anticorupție, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Consiliul 

Superior al 

Indicatori: 

1. Zona de 

implementarea 

proiectului 

identificată 

2. Proiect-pilot 

elaborat şi 

implementat 

 

Termen de 

realizare: 

Trimestrul I-IV 

2014 

SIS: 

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. 

A fost demarat procesul de implementare a noilor 

instrumente de prevenire a imixtiunii în activitatea de 

înfăptuire a justiţiei şi de prevenire a comportamentului 

corupţional în cadrul unui proiect-pilot. 

Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii 

Moldova în limita competenţelor, conform prevederilor 

Realizata* Nu au fost 

alocate mijloace 

financiare 

necesare pentru 

antrenarea 

experţilor. 

- Hotărîrea 

privind 

aprobarea 

Strategiei de 

reformare a 

Serviciului de 

Informaţii şi 

Securitate al 

Republicii 

Moldova şi a 
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Magistraturii, 

Procuratura 

Generală 

normative în vigoare: în speţă Legea nr. 271, art. 12 şi 

Legea nr. 753 a fost demarat un proiect-pilot în privinţa 

Judecătoriei (secret) cu privire la urmărirea bunurilor 

mobile şi imobile judecătorilor obţinute pe baza unor 

mijloace financiare de provenienţă dubioase, obţinute 

prin anumite acţiuni de corupţie şi conexe acestora, 

înregistrate pe numele unor persoane terţe atât pe 

teritoriul Republicii Moldova cât şi în afara ţării. 

 

MAI: 

Reprezentantul SPIA a participat la şedinţele organizate 

de SIS. 

În scopul organizării activității de urmărire penală, 

aplicării efective şi uniforme a legislației procesuale 

penale de către organele de urmărire penală şi organele 

de constatare ale IGP al MAI, inclusiv întru 

îmbunătățirea interacțiunii între subdiviziunile care au 

atribuții de prevenire, curmare, investigare şi 

descoperire a infracțiunilor, au fost puse în acțiune 

activă dispozițiile vizate de instrucțiunile referitoare la 

organizarea activității de urmărire penală în cadrul IGP 

al MAI (aprobate prin ordinul IGP din 11 noiembrie 

2013). 

Prezentele instrucțiuni contribuie la implementarea 

efectivă, uniformă şi corectă a legislației procesuale şi 

altor legi care reglementează activitatea de urmărire 

penală, vor exclude orice interese departamentale 

înguste, întru realizarea scopului procesului penal, 

protejarea persoanei, societății şi statului de infracțiuni, 

astfel ca orice persoană care a săvârşit o infracțiune să 

fie pedepsită potrivit vinovăției sale şi nici o persoană 

nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală şi 

condamnată. 

De asemenea, în scopul asigurării respectării 

prevederilor Legii cu privire la declararea şi controlul 

veniturilor şi al proprietății persoanelor cu funcții de 

demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, 

funcționarilor publici şi a unor persoane cu funcții de 

conducere şi Legii cu privire la conflictul de interese, 

inclusiv întru executarea cerințelor Hotărârii Guvernului 

nr. 134 din 22.02.2013 „Privind stabilirea valorii 

admise a cadourilor simbolice, a celor oferite din 

politețe sau cu prilejul anumitor acțiuni de protocol şi 

aprobarea Regulamentului cu privire la evidența, 

evaluarea, păstrarea, utilizarea şi răscumpărarea 

cadourilor simbolice, a celor oferite din politețe sau cu 

prilejul anumitor acțiuni de protocol”, Hotărârii 

Planului de 

acţiuni pentru 

implementarea 

Strategiei de 

reformare a 

Serviciului de 

Informaţii şi 

Securitate al 

Republicii 

Moldova 

pentru anii 

2014-2018, nr. 

23 din 

10.10.2013; 

Ordinul 

Directorului 

Serviciului de 

Informaţii şi 

Securitate al 

Republicii 

Moldova nr. 

(secret) 

privind 

instituirea unei 

subdiviziuni 

distincte cu 

atribuţii de 

prevenire şi 

combatere a 

corupţiei din 

sistemul 

judecătoresc. 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate al 

Republicii 

Moldova în 

limita 

competenţelor, 

conform 

prevederilor 

normative în 

vigoare: în 

speţă Legea 

nr. 271, art. 12 

şi Legea nr. 

753 a fost 
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Guvernului nr. 707 din 09.09.2013 pentru aprobarea 

Regulamentului cadru privind avertizorii de integritate 

şi Ordinului IGP al MAI nr.7 din 02.04.2013 „Cu 

privire la desemnarea persoanelor responsabile de 

colectarea declarațiilor de interese personale şi 

declarațiilor cu privire la venituri şi proprietate din 

cadrul subdiviziunilor IGP al MAI”, DGUP a IGP a 

emis dispoziția nr.-34/11-3053 din 5 iunie 2014. 

Totodată, prin dispoziția DGUP  nr.34/11-6097 din 

31.12.2014 cu privire la luarea măsurilor de excludere a 

cazurilor de corupere şi actelor conexe corupției în 

activitatea organelor de urmărire penală ale IGP, 

conducătorilor subdiviziunilor de urmărire penală li s-a 

trasat sarcini concrete, care urmează a fi întreprinse în 

scopul neadmiterii de către ofițerii de urmărire penală a 

cazurilor de corupere. 

demarat un 

proiect-pilot în 

privinţa 

Judecătoriei 

(secret) cu 

privire la 

urmărirea 

bunurilor 

mobile şi 

imobile 

judecătorilor 

obţinute pe 

baza unor 

mijloace 

financiare de 

provenienţă 

dubioase, 

obţinute prin 

anumite 

acţiuni de 

corupţie şi 

conexe 

acestora, 

înregistrate pe 

numele unor 

persoane terţe 

atât pe 

teritoriul 

Republicii 

Moldova cât şi 

în afara ţării. 

 

MAI: 

Scrisoarea nr. 

5/910 din 

31.07.2014 

 

 

http://mai.gov.

md/ro/content/

e-dimineata-o-

elegie-

anticoruptie-

videoaudio 

 

http://mai.gov.

md/ro/content/

http://mai.gov.md/ro/content/e-dimineata-o-elegie-anticoruptie-videoaudio
http://mai.gov.md/ro/content/e-dimineata-o-elegie-anticoruptie-videoaudio
http://mai.gov.md/ro/content/e-dimineata-o-elegie-anticoruptie-videoaudio
http://mai.gov.md/ro/content/e-dimineata-o-elegie-anticoruptie-videoaudio
http://mai.gov.md/ro/content/e-dimineata-o-elegie-anticoruptie-videoaudio
http://mai.gov.md/ro/content/e-dimineata-o-elegie-anticoruptie-videoaudio
http://mai.gov.md/ro/content/sa-revenim-la-normalitate-nu-oferi-mita-video
http://mai.gov.md/ro/content/sa-revenim-la-normalitate-nu-oferi-mita-video
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sa-revenim-la-

normalitate-

nu-oferi-mita-

video 

 

4.1.5.p.6 - Modificarea 

cadrului normativ  în 

vederea instituirii obligaţiei 

de testare cu poligraf a 

candidaţilor la funcţiile de 

judecător, procuror şi 

ofiţer de urmărire penală 

Ministerul 

Justiţiei, 
Procuratura 

Generală, 

Centrul 

Naţional 

Anticorupţie, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

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. 

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. 

 

Realizată* 

 

 

Asistenţă pentru 

diferite 

componente ale 

procesului de 

elaborare/dezba

teri 

publice/expertiz

are: EU/UNDP 

prin proiectele 

MIAPAC, 

EUHLPAM, 

Consiliul 

Europei, IRZ, 

GIZ şi 

Ambasada SUA 

în Chişinău 

- 1. Proiectul de 

lege privind 

modificarea şi 

completarea 

unor acte 

legislative a 

fost înregistrat 

în Parlament, 

la data de 

29.10.2013, cu 

nr. 425. Poate 

fi găsit la 

următorul 

link: 

http://www.pa

rlament.md/Pr

ocesulLegislat

iv/Proiectedea

ctelegislative/t

abid/61/Legisl

ativId/1986/la

nguage/ro-

RO/Default.as

px 

http://lex.justi

ce.md/index.p

hp?action=vie

w&view=doc

&lang=1&id=

331058  

2. Agenda şi 

lista 

participanţilor 

dezbaterilor 

din 06.12.12 şi 

01.02.13 

4.1.5.p.7 – Achiziţionarea 

aparatelor poligraf de 

detecţie a 

comportamentului simulat 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Procuratura 

Generală,  

Centrul Naţional 

Echipament 

procurat 

Trimestrul I-IV,  

2013 
CNA, MAI 
Centrul Naţional Anticorupţie şi Ministerul Afacerilor 

Interne au achiziţionate aparate poligraf, pe parcursul 

anului 2013.  

 

CSM 

Realizată* 

 

 

Suport: 

Ambasada SUA 

 

CSM  

135 mii lei, 

planificați 

Dificultăţi: 

Potrivit 

Planului de 

acţiuni pentru 

implementarea 

Strategiei de 

Proiectul 

bugetului 

CSM pentru 

2016 

http://mai.gov.md/ro/content/sa-revenim-la-normalitate-nu-oferi-mita-video
http://mai.gov.md/ro/content/sa-revenim-la-normalitate-nu-oferi-mita-video
http://mai.gov.md/ro/content/sa-revenim-la-normalitate-nu-oferi-mita-video
http://mai.gov.md/ro/content/sa-revenim-la-normalitate-nu-oferi-mita-video
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
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Anticorupţie, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, Serviciul 

Vamal 

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). 

Anul 2015 

Consiliul Superior al Magistraturii a pubicat în 

Buletinul achiziţiilor publice din data de 26.06.2015, 

anunţul nr. 15/01201, cu privire la intenţia de 

achiziţionare a aparatului pentru detectarea 

comportamentului simulat. La concursul desfăşurat la 

data de 06.07.2015,  nici un operator economic nu a 

prezentat oferta.  CSM, repetat a solicitat Agenţiei 

Achiziţii Publice publicarea anunţului pentru a 

desfăşura un nou concurs, însă solicitarea nu a fost 

acceptată. 

După aprobarea Legii bugetului anual CSM, va demara 

procedura de achiziţionare a aparatului respectiv. 

 

Anul 2016: 

CSM: 

Deoarece, pînă în prezent CSM nu a avut posibilitatea 

de a achiziţiona aparatul poligraf, din lipsa resurselor 

financiare, prin scrisoarea nr. 1663 m/i , din 26.05.2016, 

a solicitat Centrului Naţional Anticorupţie, suportul în 

vederea efectuării testelor poligraf a candidaţilor la 

funcţia de judecător. 

Potrivit răspunsului nr. 07/2674 din 15.06.2016, 

parvenit în adresa CSM, CNA, şi-a exprimat acordul 

pentru  efectuarea testelor poligraf, în dependenţă de 

volumul de lucru al poligrafologului, deoarece la 

moment în cadrul instituţiei activează un singur 

specialist. 

Prin urmare, CSM va demara procesul de coordonare cu 

CNA în vederea efectuării testelor poligraf pentru 

candidaţii la funcţia de judecător. 

pentru anul 

2015 

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. 

Prin scrisoarea 

nr. 09-04/574 

din 30.06.2015 

parvenită de la 

Ministerul 

Finanţalor a 

fost solicite 

tuturor 

instituţiilor de 

stat, 

suspendarea 

efectuării 

cheltuielilor 

din bugetul 

statului. 

4.1.5.p.8 - Organizarea 

cursurilor de instruire a 

personalului  privind 

utilizarea aparatului 

poligraf de detecție a 

comportamentului simulat  

 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Procuratura 

Generală, 

Centrul Național 

Anticorupție, 

Ministerul 

1. Numărul de 

cursuri 

organizate 

2. Numărul de 

persoane 

instruite 

 

 

Trimestrul III 

2013 –II 2014 

 

Anul 2015 

CSM 
Potrivit planului de acțiuni, implementarea acestei 

acțiuni, urma să fie finisată la sfîrșitul semestrului I a 

anului 2014, însă, dat fiind faptul, că procurarea 

aparatului de poligraf este planificată pentru anul 

2015, în cadrul ședinței grupului de coordonare și 

monitorizare a Pilonului IV/ Atelier de lucru privind 

Realizată* 

 

CSM: 

Acţiunea nu a 

fost finanţată în 

anul 2015. 

CSM : 

Pentru 

respectarea 

consecutivității 

implementării 

acțiunii 4.1.5 

p.8 

(Organizarea 

Ordinele MAI 

nr.  206 din 
24.06.2013 şi  

nr. 148 din 

01.06.2014 
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Afacerilor 

Interne, 

Ministerul 

Justiţiei, 

Serviciul Vamal, 

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei, 

Academia 

„Ştefan cel 

Mare” 

revizuirea Planului de acțiuni pentru implementarea 

Strategiei de reformă în sectorul  justiției pentru anii 

2011-2016, membrii grupului de lucru din partea 

CSM au propus modificarea Planului de acțiuni în 

partea ce prevede data implementării acțiunii 

nominalizate, astfel, ca data finisării implementării 

acțiunii să fie prelungită pînă la finele anului 2016, 

pentru respectarea consecutivității implementării altor 

acțiuni ce derogă din acțiunile anterioare acesteia.   

Raportul privind implementarea acțiunii respective va 

fi prezentat după ce vor fi achiziționate aparatele 

poligraf de detecție a comportamentului simulat                                                 

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. 

În perioada 2012-2016 au fost organizate în total 2 

cursuri de instruire privind utilizarea aparatului 

poligrafic, la care au participat în total 50 de angajaţi 

În perioada 02.12.-04.12.2013 a fost organizată şi 

realizată  pregătirea unui grup de psihologi din cadrul 

MAI şi alte categorii de specialişti,  privind utilizării 

Poligrafului, atât în activitatea specială de investigaţii 

cât şi la angajarea în câmpul muncii, precum şi la 

cercetările de serviciu şi atestării periodice a 

funcţionarilor MAI, la necesitate. Cursurile au fost 

audiate de 22 de psihologi. În cadrul instruirii au fost 

implicaţi profesorii Catedrei „Activitate specială de 

investigaţii şi securitate informaţională” Victor Mîrzac, 

Boris Glavan şi specialistul MAI, care a prezentat 

nemijlocit Poligraful, totodată aducându-le la cunoştinţă 

metodele de depistare a informaţiei tăinuite, utlizizarea 

detectorului comportamentului simulat (poligraf) în 

activitatea specială de investigaţii cât şi în activitatea de 

urmărire penală. 

 

Anul 2016: 

MAI: 

A fost organizat un curs de perfecţionare cu tematica 

respectivă, organizat în perioada 15.02-19.02.2016, la 

cursurilor de 

instruire a 

personalului 

privind 

utilizarea 

aparatului 

poligraf de 

detecţie a 

comportament

ului simulat 

), 

ce derogă din 

acțiunea 4.1.5 

p.(7) 

(Achiziţionare

a 

aparatelor 

poligraf de 

detecţie a 

comportament

ului 

simulat), 

prima,  va fi 

realizată după 

procurarea 

aparatelor 

poligraf. 
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care au participat 30 persoane din cadrul SPIA, IGP, 

SPCSE, DPF, DTC. 

 

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 și 

pînă la moment, este gestionată rubrica „prevenirea şi 

combaterea corupţiei” de pe site-ul MAI,  

unde au fost publicate 109 comunicate de presă. 

DPF în colaborare cu CNA a realizat o serie de 

instruiri anticorupție. 

 

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. 

PG: 

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. 

 

CNA: Pe pagina web a CNA este publicat numărul de 

telefon al Liniei specializate anticorupţie.  Prin 

intermediul liniei telefonice, care este activă în orele 

de program (08.00 – 17.00, de luni pînă vineri),  

cetăţenii pot sesiza subdiviziunea de securitate internă 

a CNA despre actele de corupţie comise de angajaţii 

CNA. 

Realizată* 

 

  Comunicatele 

de presă ale 

MAI : 
http://www.ig

p.gov.md/ro/c

ontent/ion-

bodrug-cea-

mai-buna-

apreciere-

pentru-munca-

noastra-

constituie-

increderea-

cetatenilor 

 

http://www.ig

p.gov.md/ro/c

onten t/43-de-

cetateni-din-

toate-

regiunile-tarii-

premiati-

pentru-

ajutorul-

acordat-

politiei 

 

http://www.ig

p.gov.md/ro/c

ontent/inspect

oratele-de-

politie-

oficiile-dpf-si-

masinile-inp-

insemnate-cu-

mesaje-

anticoruptie 

 

http://mai.gov.

md/content/27

666 

http://www.m

ai.gov.md/con

tent/27643 

http://www.igp.gov.md/ro/content/ion-bodrug-cea-mai-buna-apreciere-pentru-munca-noastra-constituie-increderea-cetatenilor
http://www.igp.gov.md/ro/content/ion-bodrug-cea-mai-buna-apreciere-pentru-munca-noastra-constituie-increderea-cetatenilor
http://www.igp.gov.md/ro/content/ion-bodrug-cea-mai-buna-apreciere-pentru-munca-noastra-constituie-increderea-cetatenilor
http://www.igp.gov.md/ro/content/ion-bodrug-cea-mai-buna-apreciere-pentru-munca-noastra-constituie-increderea-cetatenilor
http://www.igp.gov.md/ro/content/ion-bodrug-cea-mai-buna-apreciere-pentru-munca-noastra-constituie-increderea-cetatenilor
http://www.igp.gov.md/ro/content/ion-bodrug-cea-mai-buna-apreciere-pentru-munca-noastra-constituie-increderea-cetatenilor
http://www.igp.gov.md/ro/content/ion-bodrug-cea-mai-buna-apreciere-pentru-munca-noastra-constituie-increderea-cetatenilor
http://www.igp.gov.md/ro/content/ion-bodrug-cea-mai-buna-apreciere-pentru-munca-noastra-constituie-increderea-cetatenilor
http://www.igp.gov.md/ro/content/ion-bodrug-cea-mai-buna-apreciere-pentru-munca-noastra-constituie-increderea-cetatenilor
http://www.igp.gov.md/ro/content/ion-bodrug-cea-mai-buna-apreciere-pentru-munca-noastra-constituie-increderea-cetatenilor
http://www.igp.gov.md/ro/content/ion-bodrug-cea-mai-buna-apreciere-pentru-munca-noastra-constituie-increderea-cetatenilor
http://www.igp.gov.md/ro/conten%20t/43-de-cetateni-din-toate-regiunile-tarii-premiati-pentru-ajutorul-acordat-politiei
http://www.igp.gov.md/ro/conten%20t/43-de-cetateni-din-toate-regiunile-tarii-premiati-pentru-ajutorul-acordat-politiei
http://www.igp.gov.md/ro/conten%20t/43-de-cetateni-din-toate-regiunile-tarii-premiati-pentru-ajutorul-acordat-politiei
http://www.igp.gov.md/ro/conten%20t/43-de-cetateni-din-toate-regiunile-tarii-premiati-pentru-ajutorul-acordat-politiei
http://www.igp.gov.md/ro/conten%20t/43-de-cetateni-din-toate-regiunile-tarii-premiati-pentru-ajutorul-acordat-politiei
http://www.igp.gov.md/ro/conten%20t/43-de-cetateni-din-toate-regiunile-tarii-premiati-pentru-ajutorul-acordat-politiei
http://www.igp.gov.md/ro/conten%20t/43-de-cetateni-din-toate-regiunile-tarii-premiati-pentru-ajutorul-acordat-politiei
http://www.igp.gov.md/ro/conten%20t/43-de-cetateni-din-toate-regiunile-tarii-premiati-pentru-ajutorul-acordat-politiei
http://www.igp.gov.md/ro/conten%20t/43-de-cetateni-din-toate-regiunile-tarii-premiati-pentru-ajutorul-acordat-politiei
http://www.igp.gov.md/ro/conten%20t/43-de-cetateni-din-toate-regiunile-tarii-premiati-pentru-ajutorul-acordat-politiei
http://www.igp.gov.md/ro/conten%20t/43-de-cetateni-din-toate-regiunile-tarii-premiati-pentru-ajutorul-acordat-politiei
http://www.igp.gov.md/ro/content/inspectoratele-de-politie-oficiile-dpf-si-masinile-inp-insemnate-cu-mesaje-anticoruptie
http://www.igp.gov.md/ro/content/inspectoratele-de-politie-oficiile-dpf-si-masinile-inp-insemnate-cu-mesaje-anticoruptie
http://www.igp.gov.md/ro/content/inspectoratele-de-politie-oficiile-dpf-si-masinile-inp-insemnate-cu-mesaje-anticoruptie
http://www.igp.gov.md/ro/content/inspectoratele-de-politie-oficiile-dpf-si-masinile-inp-insemnate-cu-mesaje-anticoruptie
http://www.igp.gov.md/ro/content/inspectoratele-de-politie-oficiile-dpf-si-masinile-inp-insemnate-cu-mesaje-anticoruptie
http://www.igp.gov.md/ro/content/inspectoratele-de-politie-oficiile-dpf-si-masinile-inp-insemnate-cu-mesaje-anticoruptie
http://www.igp.gov.md/ro/content/inspectoratele-de-politie-oficiile-dpf-si-masinile-inp-insemnate-cu-mesaje-anticoruptie
http://www.igp.gov.md/ro/content/inspectoratele-de-politie-oficiile-dpf-si-masinile-inp-insemnate-cu-mesaje-anticoruptie
http://www.igp.gov.md/ro/content/inspectoratele-de-politie-oficiile-dpf-si-masinile-inp-insemnate-cu-mesaje-anticoruptie
http://www.igp.gov.md/ro/content/inspectoratele-de-politie-oficiile-dpf-si-masinile-inp-insemnate-cu-mesaje-anticoruptie
http://mai.gov.md/content/27666
http://mai.gov.md/content/27666
http://mai.gov.md/content/27666
http://www.mai.gov.md/content/27643
http://www.mai.gov.md/content/27643
http://www.mai.gov.md/content/27643
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http://www.ig

p.gov.md/ro/c

ontent/un-

inspector-de-

patrulare-din-

ungheni-

refuzat-mita-

de-3-000-de-

lei  

http://www.ig

p.gov.md/ro/c

ontent/trei-

functionari-

de-stat-

retinuti-

pentru-mita 

 

http://mai.gov.

md/content/27

628  

http://igp.gov.

md/ro/content/

24-mai-ziua-

transparentei-

politia-invita-

cetatenii-la-

un-eveniment-

de-

comunicare-

informala  

 

http://border.g

ov.md/index.p

hp/ro/2785-

politia-de-

frontiera-

continua-

seria-

instruirilor-

anticoruptie 

PG : 

Informaţiile 

prezentate 

mijloacelor 

mass-media 

http://www.igp.gov.md/ro/content/un-inspector-de-patrulare-din-ungheni-refuzat-mita-de-3-000-de-lei
http://www.igp.gov.md/ro/content/un-inspector-de-patrulare-din-ungheni-refuzat-mita-de-3-000-de-lei
http://www.igp.gov.md/ro/content/un-inspector-de-patrulare-din-ungheni-refuzat-mita-de-3-000-de-lei
http://www.igp.gov.md/ro/content/un-inspector-de-patrulare-din-ungheni-refuzat-mita-de-3-000-de-lei
http://www.igp.gov.md/ro/content/un-inspector-de-patrulare-din-ungheni-refuzat-mita-de-3-000-de-lei
http://www.igp.gov.md/ro/content/un-inspector-de-patrulare-din-ungheni-refuzat-mita-de-3-000-de-lei
http://www.igp.gov.md/ro/content/un-inspector-de-patrulare-din-ungheni-refuzat-mita-de-3-000-de-lei
http://www.igp.gov.md/ro/content/un-inspector-de-patrulare-din-ungheni-refuzat-mita-de-3-000-de-lei
http://www.igp.gov.md/ro/content/un-inspector-de-patrulare-din-ungheni-refuzat-mita-de-3-000-de-lei
http://www.igp.gov.md/ro/content/trei-functionari-de-stat-retinuti-pentru-mita
http://www.igp.gov.md/ro/content/trei-functionari-de-stat-retinuti-pentru-mita
http://www.igp.gov.md/ro/content/trei-functionari-de-stat-retinuti-pentru-mita
http://www.igp.gov.md/ro/content/trei-functionari-de-stat-retinuti-pentru-mita
http://www.igp.gov.md/ro/content/trei-functionari-de-stat-retinuti-pentru-mita
http://www.igp.gov.md/ro/content/trei-functionari-de-stat-retinuti-pentru-mita
http://www.igp.gov.md/ro/content/trei-functionari-de-stat-retinuti-pentru-mita
http://mai.gov.md/content/27628
http://mai.gov.md/content/27628
http://mai.gov.md/content/27628
http://igp.gov.md/ro/content/24-mai-ziua-transparentei-politia-invita-cetatenii-la-un-eveniment-de-comunicare-informala
http://igp.gov.md/ro/content/24-mai-ziua-transparentei-politia-invita-cetatenii-la-un-eveniment-de-comunicare-informala
http://igp.gov.md/ro/content/24-mai-ziua-transparentei-politia-invita-cetatenii-la-un-eveniment-de-comunicare-informala
http://igp.gov.md/ro/content/24-mai-ziua-transparentei-politia-invita-cetatenii-la-un-eveniment-de-comunicare-informala
http://igp.gov.md/ro/content/24-mai-ziua-transparentei-politia-invita-cetatenii-la-un-eveniment-de-comunicare-informala
http://igp.gov.md/ro/content/24-mai-ziua-transparentei-politia-invita-cetatenii-la-un-eveniment-de-comunicare-informala
http://igp.gov.md/ro/content/24-mai-ziua-transparentei-politia-invita-cetatenii-la-un-eveniment-de-comunicare-informala
http://igp.gov.md/ro/content/24-mai-ziua-transparentei-politia-invita-cetatenii-la-un-eveniment-de-comunicare-informala
http://igp.gov.md/ro/content/24-mai-ziua-transparentei-politia-invita-cetatenii-la-un-eveniment-de-comunicare-informala
http://igp.gov.md/ro/content/24-mai-ziua-transparentei-politia-invita-cetatenii-la-un-eveniment-de-comunicare-informala
http://border.gov.md/index.php/ro/2785-politia-de-frontiera-continua-seria-instruirilor-anticoruptie
http://border.gov.md/index.php/ro/2785-politia-de-frontiera-continua-seria-instruirilor-anticoruptie
http://border.gov.md/index.php/ro/2785-politia-de-frontiera-continua-seria-instruirilor-anticoruptie
http://border.gov.md/index.php/ro/2785-politia-de-frontiera-continua-seria-instruirilor-anticoruptie
http://border.gov.md/index.php/ro/2785-politia-de-frontiera-continua-seria-instruirilor-anticoruptie
http://border.gov.md/index.php/ro/2785-politia-de-frontiera-continua-seria-instruirilor-anticoruptie
http://border.gov.md/index.php/ro/2785-politia-de-frontiera-continua-seria-instruirilor-anticoruptie
http://border.gov.md/index.php/ro/2785-politia-de-frontiera-continua-seria-instruirilor-anticoruptie
http://border.gov.md/index.php/ro/2785-politia-de-frontiera-continua-seria-instruirilor-anticoruptie
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Hotărîrile 

Consiliului 

Superior al 

Procurorilor 

privind 

validarea 

hotărîrilor 

Colegiului de 

Calificare 

http://procurat

ura.md/file/20

14-11-

06%20209%2

0gaga.pdf 
 

http://procurat

ura.md/file/20

14-12-

24_229%20va

lidare%20prun

eanu.pdf 
 

http://procurat

ura.md/file/20

14-12-

24_228%20va

lidare%20dant

u.pdf 
 

http://procurat

ura.md/file/20

14-12-

04_225%20va

lid.salcutan.pd

f 
 

http://procurat

ura.md/file/20

14-12-

04_224%20va

lid.%20burduj

a.pdf 

http://procurat

ura.md/file/20

14-11-

06%20204%2

http://procuratura.md/file/2014-11-06%20209%20gaga.pdf
http://procuratura.md/file/2014-11-06%20209%20gaga.pdf
http://procuratura.md/file/2014-11-06%20209%20gaga.pdf
http://procuratura.md/file/2014-11-06%20209%20gaga.pdf
http://procuratura.md/file/2014-11-06%20209%20gaga.pdf
http://procuratura.md/file/2014-12-24_229%20validare%20pruneanu.pdf
http://procuratura.md/file/2014-12-24_229%20validare%20pruneanu.pdf
http://procuratura.md/file/2014-12-24_229%20validare%20pruneanu.pdf
http://procuratura.md/file/2014-12-24_229%20validare%20pruneanu.pdf
http://procuratura.md/file/2014-12-24_229%20validare%20pruneanu.pdf
http://procuratura.md/file/2014-12-24_229%20validare%20pruneanu.pdf
http://procuratura.md/file/2014-12-24_228%20validare%20dantu.pdf
http://procuratura.md/file/2014-12-24_228%20validare%20dantu.pdf
http://procuratura.md/file/2014-12-24_228%20validare%20dantu.pdf
http://procuratura.md/file/2014-12-24_228%20validare%20dantu.pdf
http://procuratura.md/file/2014-12-24_228%20validare%20dantu.pdf
http://procuratura.md/file/2014-12-24_228%20validare%20dantu.pdf
http://procuratura.md/file/2014-12-04_225%20valid.salcutan.pdf
http://procuratura.md/file/2014-12-04_225%20valid.salcutan.pdf
http://procuratura.md/file/2014-12-04_225%20valid.salcutan.pdf
http://procuratura.md/file/2014-12-04_225%20valid.salcutan.pdf
http://procuratura.md/file/2014-12-04_225%20valid.salcutan.pdf
http://procuratura.md/file/2014-12-04_225%20valid.salcutan.pdf
http://procuratura.md/file/2014-12-04_224%20valid.%20burduja.pdf
http://procuratura.md/file/2014-12-04_224%20valid.%20burduja.pdf
http://procuratura.md/file/2014-12-04_224%20valid.%20burduja.pdf
http://procuratura.md/file/2014-12-04_224%20valid.%20burduja.pdf
http://procuratura.md/file/2014-12-04_224%20valid.%20burduja.pdf
http://procuratura.md/file/2014-12-04_224%20valid.%20burduja.pdf
http://procuratura.md/file/2014-11-06%20204%20baraliuc.pdf
http://procuratura.md/file/2014-11-06%20204%20baraliuc.pdf
http://procuratura.md/file/2014-11-06%20204%20baraliuc.pdf
http://procuratura.md/file/2014-11-06%20204%20baraliuc.pdf
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0baraliuc.pdf 

 

4.2.1.p.1 – 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 de 30 

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, 

În cadrul Procuraturii Generale prin Ordinul 

Procurorului General nr. 10/36 din 18 martie 2015 a 

fost format un grup de lucru. Proiectul codului 

elaborat a fost avizat de către toate procuraturile 

teritoriale și specializate. 

La data de 30 iulie 2015 Consiliul Superior al 

Procurorilor prin hotărîrea nr. 12-173/15 din 

30.07.2015 a aprobat noul Cod de Etică și conduită al 

procurorului. 

Noua Lege cu privire la procuratură prevede 

procedura de aprobare a codului la Adunarea 

Generală a Procurorilor, la 27.05.2016 în cadrul 

Adunării Generale, prin Hotărîrea nr. 4, Codul de 

etică și conduită a procurorului a fost aprobat și plasat 

pe pagina web a Procuraturii Generale. 

 

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. 

 

La 11 septembrie 2015, în cadrul şedinţei 

extraordinare a Adunării Generale a Judecătorilor din 

Republica Moldova au participat membrii Consiliului 

Superior al Magistraturii, judecătorii Curţii Supreme 

de Justiţie, ai curţilor de apel şi judecătoriilor, precum 

şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile. 

 

În faţa judecătorilor, preşedintele Consiliului Superior 

al Magistraturii, Victor Micu a susţinut un discurs, în 

care a punctat importanţa reformei din sistemul 

Realizată* Surse alocate: 

40,2 mii lei 

Surse utilizate: 

40,2 mii lei 

 

Proiectul UE 

„Sporirea 

eficienţei, 

responsabilităţii 

şi transparenţei 

instanţelor 

judecătoreşti 

din Republica 

Moldova” 

(ATRECO) 

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 

 

1.HG. nr.664 

din 

30.08.2013 cu 

privire la 

Codul de 

conduită a 

colaboratorilor 

CNA, 

2.Codul de 

Etică a 

Procurorilor 

aprobat de 

Consiliul 

Superior al 

procurorilor 

nr.12-173/15 

din 

30.07.2015 

http://www.pr

ocuratura.md/f

ile/CEU.pdf 

 

http://procurat

ura.md/file/20

16-06-

03_Hotarirea

%20AG%20nr

.4%20cu%20p

rivire%20la%

20aprobarea%

20Codului%2

0de%20etica

%20al%20pro

curorului.pdf 

 

http://procurat

ura.md/file/20

16-06-

03_CODUL%

20de%20etica

%20al%20pro

curorului%20a

probat%20la%

20AG%2027.

05.2016.pdf 

http://procuratura.md/file/2014-11-06%20204%20baraliuc.pdf
http://www.procuratura.md/file/CEU.pdf
http://www.procuratura.md/file/CEU.pdf
http://www.procuratura.md/file/CEU.pdf
http://procuratura.md/file/2016-06-03_Hotarirea%20AG%20nr.4%20cu%20privire%20la%20aprobarea%20Codului%20de%20etica%20al%20procurorului.pdf
http://procuratura.md/file/2016-06-03_Hotarirea%20AG%20nr.4%20cu%20privire%20la%20aprobarea%20Codului%20de%20etica%20al%20procurorului.pdf
http://procuratura.md/file/2016-06-03_Hotarirea%20AG%20nr.4%20cu%20privire%20la%20aprobarea%20Codului%20de%20etica%20al%20procurorului.pdf
http://procuratura.md/file/2016-06-03_Hotarirea%20AG%20nr.4%20cu%20privire%20la%20aprobarea%20Codului%20de%20etica%20al%20procurorului.pdf
http://procuratura.md/file/2016-06-03_Hotarirea%20AG%20nr.4%20cu%20privire%20la%20aprobarea%20Codului%20de%20etica%20al%20procurorului.pdf
http://procuratura.md/file/2016-06-03_Hotarirea%20AG%20nr.4%20cu%20privire%20la%20aprobarea%20Codului%20de%20etica%20al%20procurorului.pdf
http://procuratura.md/file/2016-06-03_Hotarirea%20AG%20nr.4%20cu%20privire%20la%20aprobarea%20Codului%20de%20etica%20al%20procurorului.pdf
http://procuratura.md/file/2016-06-03_Hotarirea%20AG%20nr.4%20cu%20privire%20la%20aprobarea%20Codului%20de%20etica%20al%20procurorului.pdf
http://procuratura.md/file/2016-06-03_Hotarirea%20AG%20nr.4%20cu%20privire%20la%20aprobarea%20Codului%20de%20etica%20al%20procurorului.pdf
http://procuratura.md/file/2016-06-03_Hotarirea%20AG%20nr.4%20cu%20privire%20la%20aprobarea%20Codului%20de%20etica%20al%20procurorului.pdf
http://procuratura.md/file/2016-06-03_Hotarirea%20AG%20nr.4%20cu%20privire%20la%20aprobarea%20Codului%20de%20etica%20al%20procurorului.pdf
http://procuratura.md/file/2016-06-03_Hotarirea%20AG%20nr.4%20cu%20privire%20la%20aprobarea%20Codului%20de%20etica%20al%20procurorului.pdf
http://procuratura.md/file/2016-06-03_CODUL%20de%20etica%20al%20procurorului%20aprobat%20la%20AG%2027.05.2016.pdf
http://procuratura.md/file/2016-06-03_CODUL%20de%20etica%20al%20procurorului%20aprobat%20la%20AG%2027.05.2016.pdf
http://procuratura.md/file/2016-06-03_CODUL%20de%20etica%20al%20procurorului%20aprobat%20la%20AG%2027.05.2016.pdf
http://procuratura.md/file/2016-06-03_CODUL%20de%20etica%20al%20procurorului%20aprobat%20la%20AG%2027.05.2016.pdf
http://procuratura.md/file/2016-06-03_CODUL%20de%20etica%20al%20procurorului%20aprobat%20la%20AG%2027.05.2016.pdf
http://procuratura.md/file/2016-06-03_CODUL%20de%20etica%20al%20procurorului%20aprobat%20la%20AG%2027.05.2016.pdf
http://procuratura.md/file/2016-06-03_CODUL%20de%20etica%20al%20procurorului%20aprobat%20la%20AG%2027.05.2016.pdf
http://procuratura.md/file/2016-06-03_CODUL%20de%20etica%20al%20procurorului%20aprobat%20la%20AG%2027.05.2016.pdf
http://procuratura.md/file/2016-06-03_CODUL%20de%20etica%20al%20procurorului%20aprobat%20la%20AG%2027.05.2016.pdf
http://procuratura.md/file/2016-06-03_CODUL%20de%20etica%20al%20procurorului%20aprobat%20la%20AG%2027.05.2016.pdf
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judecătoresc, prin aprobarea noului Cod de etică şi de 

conduită profesională al judecătorului. Proiectul 

Codului de etică şi de conduită profesională al 

judecătorilor a fost supus dezbaterilor şi în urma 

propunerilor de modificarea a unor prevederi, a fost 

adoptat de către judecătorii prezenţi. 

Evenimentul a fost organizat de Consiliul Superior al 

Magistraturii, cu sprijinul Proiectului UE „Sporirea 

eficienţei, responsabilităţii şi transparenţei instanţelor 

judecătoreşti din Republica Moldova” (ATRECO). 

 

În partea ce ţine de reprezentanţii profesiilor conexe  

sistemului justiţiei menţionăm următoarele:  

executorii judecătoreşti - A fost elaborat noul cod de 

etică al executorului judecătoresc. Codul a fost 

adoptat  la data de 18 septembrie 2015 la Congresul 

Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești și 

aprobat prin Hotărîrea Consiliului UNEJ nr. 34 din 07 

decembrie 2015. 

 

Notarii -  la moment, a fost demarat procesul de 

revizuire a proiectului Codului Deontologic al 

notarilor. Termenul de aprobare a proiectului este 

stabilit pentru Trimestrul III anul 2016. 

Codul deontologic al notarilor la moment este în 

proces de elaborare și la primul congres de constituire 

a Camerei notariale se va propune spre aprobare. În 

același timp, codul de etică al notarilor va fi elaborat 

și aprobat după crearea camerei notariale. 

 

avocaţii - Codul de etică al avocaţilor a fost adoptat 

de Congresul avocaţilor la data de 20 decembrie 

2002; 

A fost constituit un grup de lucru, sub patronajul 

organizației ABA ROLI Moldova. Grupul de lucru a 

elaborat proiectul Codului, după care l-a transmis spre 

consultare Comisiei pentru etică și disciplină din 

cadrul Uniunii Avocaților, Baroului avocaților New 

Mexico, precum și reprezentanților Consiliului 

Europei. Suplimentar, s-a expus asupra acestuia un 

consultant al organizației IRZ, care a punctat anumite 

insuficiențe și lacune.  

După aceste consultări și un număr de ședințe ale 

grupului de lucru, proiectul codului a fost revizuit, și 

a fost elaborată o notă informativă care conținea 

scopurile urmărite, motivele modificării și sursele de 

inspirație. 

 

 

Codul  

Deontologic al  

Executorilor 

Judecătorești 

se păstrează la 

Secretariatul 

SRJS.  

 

MAI: 

 

Ordinul DPF 

nr. 500 din 

21.11.2013 a 

fost elaborat şi 

aprobat Codul 

de etică şi 

deontologie al 

polițistului de 

frontieră. 

 

http://csm.md/

legislatia/38-

legislatia/2000

-legislatia-

intern.html 

 

http://uaam.m

d/cadrul-

normativ/regul

emente/7-

codul-

deontologic-

al-uaam 

 

http://uta.md/r

o/docs/ 

 

http://mediere.

gov.md/ro/doc

uments-

terms/hotariri-

ale-

consiliului-de-

mediere?page

=2 

http://csm.md/legislatia/38-legislatia/2000-legislatia-intern.html
http://csm.md/legislatia/38-legislatia/2000-legislatia-intern.html
http://csm.md/legislatia/38-legislatia/2000-legislatia-intern.html
http://csm.md/legislatia/38-legislatia/2000-legislatia-intern.html
http://csm.md/legislatia/38-legislatia/2000-legislatia-intern.html
http://uaam.md/cadrul-normativ/regulemente/7-codul-deontologic-al-uaam
http://uaam.md/cadrul-normativ/regulemente/7-codul-deontologic-al-uaam
http://uaam.md/cadrul-normativ/regulemente/7-codul-deontologic-al-uaam
http://uaam.md/cadrul-normativ/regulemente/7-codul-deontologic-al-uaam
http://uaam.md/cadrul-normativ/regulemente/7-codul-deontologic-al-uaam
http://uaam.md/cadrul-normativ/regulemente/7-codul-deontologic-al-uaam
http://uaam.md/cadrul-normativ/regulemente/7-codul-deontologic-al-uaam
http://uta.md/ro/docs/
http://uta.md/ro/docs/
http://mediere.gov.md/ro/documents-terms/hotariri-ale-consiliului-de-mediere?page=2
http://mediere.gov.md/ro/documents-terms/hotariri-ale-consiliului-de-mediere?page=2
http://mediere.gov.md/ro/documents-terms/hotariri-ale-consiliului-de-mediere?page=2
http://mediere.gov.md/ro/documents-terms/hotariri-ale-consiliului-de-mediere?page=2
http://mediere.gov.md/ro/documents-terms/hotariri-ale-consiliului-de-mediere?page=2
http://mediere.gov.md/ro/documents-terms/hotariri-ale-consiliului-de-mediere?page=2
http://mediere.gov.md/ro/documents-terms/hotariri-ale-consiliului-de-mediere?page=2
http://mediere.gov.md/ro/documents-terms/hotariri-ale-consiliului-de-mediere?page=2
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În perioada 1-7 februarie 2016, proiectul a fost 

definitivat și transmis spre consultări publice. Urmare 

a consultărilor, proiectul va fi propus spre aprobare 

Congresului Uniunii Avocaților. 

 La data de 04 martie 2016 au fost propuse spre 

consultări publice revizuirile la Codul Deontologic al 

Avocatului elaborate de Grupul de lucru pe parcursul 

perioadei anilor 2015-2016. Anexat la acest anunț 

sunt (1) Codul Deontologic al Avocatului cu 

evidențierea modificărilor propuse și (2) Nota 

explicativă la modificările Codului Deontologic al 

Avocatului.  

http://uam.md/index.php?pag=news&id=875&rid=53

8&l=ro 

 

- Fundația germană pentru Cooperare Juridică 

Internațională (IRZ) a organizat la data de 18 martie 

2016, intre orele 09.00-17.00, Discuții de 

specialitate cu avocații pe marginea modificărilor 

Codului de etică, care a avut loc în Sala 

”Saxophone” Hotelul Jazz, str. Vlaicu Pârcălab, 

Chișinău.   

http://uam.md/index.php?pag=news&id=875&rid=53

1&l=ro  

 

- La 18.03.2016, în incinta hotelului Jazz, Fundaţia 

Germană pentru Cooperare Juridică Internațională 

(IRZ), împreună cu ABA ROLI și în strânsă 

cooperare cu Uniunea Avocaților din Republica 

Moldova, au organizat o Masă Rotundă cu discuții de 

specialitate pe marginea modificărilor Codului 

Deontologic al avocaților din Republica Moldova. 

Pe lângă necesitatea dezbaterilor publice pe marginea 

proiectului Codului Deontologic, discuțiile din 

18.03.2016 au fost prilejuite și de posibilitatea 

prezentării și discutării comentariilor la propunerile 

de modificare a acestui document făcute grupului de 

lucru de dl Erich Joester, avocat și fost președinte al 

Baroului Hanseatic al Avocaților din landul Federal 

Bremen, RFG, propuneri pe care le puteți găsi mai jos 

(Aviz Codul Deontologic). 

În cadrul discuțiilor pe marginea reglementărilor 

profesionale – acestea bucurându-se de un interes 

sporit printre avocații care au avut o prezenţă mare la 

Masa Rotunda. Pe lângă expunerea opiniilor, a 

sugestiilor dar și în luările de atitudine ale avocaților, 

s-a reiterat importanța drepturilor și libertăților 

 

 

http://uam.md/index.php?pag=news&id=875&rid=538&l=ro
http://uam.md/index.php?pag=news&id=875&rid=538&l=ro
http://uam.md/index.php?pag=news&id=875&rid=531&l=ro
http://uam.md/index.php?pag=news&id=875&rid=531&l=ro
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fundamentale din care fac parte libertatea de 

exercitare a profesiei și libertatea de opinie, de 

relevanță primordială pentru exercitarea adecvată a 

profesiei de avocat drepturi care pot fi restricționate 

doar în interes general obligatoriu, dar și atunci, astfel 

de restricții nu pot fi discriminatorii și 

disproporționale pentru a nu aduce atingere 

neîntemeiată valorilor fundamentale pe care se 

bazează activitatea de avocat, cum ar fi: 

independența, confidențialitatea și interzicerea 

conflictului de interese. Toate acestea pot fi 

consolidate printr-un set de reglementări deontologice 

clare care ar contribui la sporirea încrederii în sistem 

si în actul de justiție. Or, avocatul este organul 

justiției care veghează asupra respectării și realizării 

drepturilor și libertăților fundamentale într-o societate 

care se vrea a fi democratică și bazată pe principiile 

statului de drept. În calitate de reprezentanți ai unei 

profesii independente, libere, avocații sunt cei care 

trebuie să intervină și să se angajeze pentru 

menținerea și dezvoltarea statului de drept, iar 

existența unui Cod Deontologic al avocaților urmează 

să vină în sprijinul acestor deziderate în activitatea de 

avocat. 

 

http://uam.md/index.php?pag=news&id=875&rid=74

2&l=ro  

 

- La data de 06 mai 2016 Uniunea Avocaților a 

anunțat a doua rundă de consultări publice asupra 

revizuirilor la Codul Deontologic al Avocatului 

elaborate de Grupul de lucru pe parcursul perioadei 

anilor 2015-2016. Anexat la acest anunț sunt (1) 

Codul Deontologic al Avocatului cu evidențierea 

modificărilor propuse și (2) Nota explicativă la 

modificările Codului Deontologic al Avocatului. 

Revizuirea Codului Deontologic al Avocatului și 

formarea Grupul de lucru a fost efectuată în contextul 

Planului de Acțiuni pentru implementarea Strategiei 

de Reformare a Sectorului Justiției (pct.3.2.6.) 

Comentariile urmau a fi transmise până pe data de 

25 mai 2016, pe următoarele adrese: 

uniunea.avocatilor.rm@gmail.com 
http://uam.md/index.php?pag=news&id=875&rid=88

5&l=ro 

 

- Proiectul Codului Deontologic al Avocatului urma a 

http://uam.md/index.php?pag=news&id=875&rid=742&l=ro
http://uam.md/index.php?pag=news&id=875&rid=742&l=ro
http://uam.md/index.php?pag=news&id=875&rid=885&l=ro
http://uam.md/index.php?pag=news&id=875&rid=885&l=ro
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fi aprobat la Congresul avocaților din 10 iunie 2016 

se anexează, însă s-a amânat pentru ședința 

Congresului din 01 iulie 2016.  

http://uam.md/index.php?pag=news&id=875&rid=91

5&l=ro 

 

 

mediatorii -   De către Consiliul de mediere a fost 

elaborat proiectul Codului deontologic al 

mediatorului și discutat în cadrul a 3 ședințe care au 

avut loc în perioada noiembrie 2015-februarie 2016. 

La ședința ordinară a Consiliului de mediere din 26 

februarie 2016 s-a discutat asupra proiectului 

definitivat al Codului deontologic al mediatorului,  iar 

prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 2 din 

aceeași dată Codul a fost aprobat. 

 

http://mediere.gov.md/ro/documents-terms/hotariri-

ale-consiliului-de-mediere?page=2 

 

 

Administratorii autorizați: 

- Codului deontologic al administratorului autorizat a 

fost aprobat în cadrul Congresului extraordinar al 

Uniunii Administratorilor Autorizați din Moldova din 

data de 17 februarie 2015. 

Interpreți și traducători: 

- Codul de etică și deontologie a traducătorului 

autorizat și interpretului a fost aprobat de Uniunea 

traducătorilor autorizați în anul 2011. 

 

MAI: 

La momentul actual, activitatea poliţiştilor este ghidată 

de un ansamblu de acte normative naţionale cât şi cele 

internaţionale. Printre ele se numără şi actualul Cod de 

etică şi deontologie al poliţistului al Republicii 

Moldova, care a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 481 la data de 10.05.2006. Întru realizarea 

prevederilor pct. 11 subpct. 4) al Regulamentului 

Ministerului Afacerilor Interne aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr.778 din 27 noiembrie 2009, precum şi în 

scopul stabilirii normelor de conduită profesională a 

personalului cu statut special din cadrul MAI, Codul de 

etică şi deontologie al poliţistului al Republicii 

Moldova va fi modificat,  conţinând toate aspectele ale 

comportamentului poliţistului în diverse circumstanţe şi 

faţă de anumite categorii de persoane. 

http://uam.md/index.php?pag=news&id=875&rid=915&l=ro
http://uam.md/index.php?pag=news&id=875&rid=915&l=ro
http://mediere.gov.md/ro/documents-terms/hotariri-ale-consiliului-de-mediere?page=2
http://mediere.gov.md/ro/documents-terms/hotariri-ale-consiliului-de-mediere?page=2
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Hotărîrea Guvernului nr. 1109 din 06.12.2010 

„pentru aprobarea Concepţiei de reformare a 

Ministerului Afacerilor Interne şi a structurilor 

subordonate şi desconcentrate ale acestuia”, publicată în 

Monitorul Oficial nr. 247-251 din 17.12.2010, are ca 

fundament cerinţele unui şir de documente de politici 

naţionale, are drept obiectiv consacrarea principiilor de 

îmbunătăţire radicală a cadrului instituţional, 

organizaţional şi funcţional al MAI, trasînd, totodată, 

căile principale de realizare a acestora. 

Capitolul III „Obiectivele Concepţiei” trasează 

obiectivele prioritare ale reformării Ministerului 

Afacerilor Interne, printre care se remarcă și 

perfecţionarea cadrului legal al activităţii poliţiei, drept 

rezultat a fost adoptată Legea Republicii Moldova nr. 

320 din 27.12.2012 „cu privire la activitatea Poliţiei şi 

statutul poliţistului”, publicată în Monitorul Oficial nr. 

42-47 din 01.03.2013 și intrată în vigoare la 

05.03.2013, urmînd apoi un șir de acțiuni de ajustare a 

actelor normative subordonate legii în corespundere cu 

ea. 

Astfel, în vederea stabilirii normelor de conduită 

profesională a personalului cu statut special din cadrul 

MAI, spre finele anului 2013 a fost inițiat procesul de 

elaborare a proiectului noului Cod de etică şi 

deontologie al poliţistului, scopul principal al căruia s-a 

rezumat la: 

- stabilirea normelor etice şi deontologice în 

conduita poliţistului; 

- formarea unui cadru unic de atitudini în 

domeniul eticii şi etichetei de serviciu; 

- reglementarea raporturilor etice şi 

deontologice ale poliţistului în diferite situaţii;  

- formarea unor calităţi morale ale poliţistului, 

care corespund normelor şi principiilor de conviețuire în 

societate. 

Comparativ cu 9 capitole pe care le conține 

actualul Cod de etică şi deontologie al poliţistului (în 

vigoare din anul 2006), sub aspect structural noul 

proiect este alcătuit din14 capitole, unele dintre care 

poartă titlu de noutate științifico-practică, negăsindu-și 

reflectare în conținutul Hotărîrii Guvernului nr. 481 din 

10.05.2006 „cu privire la aprobarea Codului de etică şi 

deontologie al poliţistului”, după cum urmează: 

 Capitolul I „Dispoziţii generale” 

 Capitolul II „Bazele juridice ale poliţiei”  

 Capitolul III „Valorile morale de bază” 
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 Capitolul IV „Angajarea şi formarea 

profesională a poliţiştilor” 

 Capitolul V „Principii privind intervenţia 

poliţistului” 

 Capitolul VI „Utilizarea forţei fizice, mijl. 

speciale şi arma de foc” 

 Capitolul VII „Reglementări specifice ale 

conduitei profesionale” 

 Capitolul VIII „Eticheta de serviciu” 

 Capitolul IX „Cultura comunicării” 

 Capitolul  X „Climatul moral-psihologic” 

 Capitolul XI „Conflictul de interese” 

 Capitolul XII „Atitudinea faţă de corupţie” 

 Capitolul XIII „Drepturile poliţistului” 

 Capitolul XIV „Responsabilitate” 

Deși, pînă la moment, acest proiect încă nu a 

fost aprobat, continuînd a se aplica prevederile Hotărîrii 

Guvernului nr. 481 din 10.05.2006 „cu privire la 

aprobarea Codului de etică şi deontologie al 

poliţistului”, publicată în Monitorul Oficial nr. 75-78 

din 19.05.2006, reiterăm că în cadrul disciplinei „Etica 

și deontologia polițienească”, inclusă în planurile de 

învățămînt pentru instruirea studenților anului II de 

studii ai Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, precum și 

formarea inițială a efectivului de ofițeri și subofițeri, 

delegați la astfel de cursuri desfășurate în cadrul 

Departamentului dezvoltare profesională și managerială 

din cadrul aceleiași instituții, este studiată tema: 

Noţiuni generale de etică normativă naţională(4 ore – 

curs, 4 ore – seminar)ce cuprinde următoarele subiecte: 

 Dezvoltarea etico-normativă 

poliţienească în Republica Moldova 

 Necesitatea codificării deontologiei 

poliţieneşti autohtone 

 Stabilirea coraportului între Legea 

nr.320 din 27.12.2012 „cu privire la 

activitatea poliţiei şi statutul 

poliţistului” şi Codul de etică şi 

deontologie al poliţistului 

 Structura şi conţinutul Codului de 

etică şi deontologie al poliţistului, 

aprobat prin HG nr.481 din 

10.05.2006 

Codul de etică şi deontologie al poliţistului, 

aprobat prin HG nr.481 din 10.05.2006 şi proiectul 

noului Cod de etică şi deontologie al poliţistului: 
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abordări şi delimitări conceptuale, acest ultim subiect 

fiind analizat cu titlu de recomandare în activitatea 

practică a angajaților de poliție.  

A fost elaborat proiectul îndrumarului şi va fi pus în 

aplicare după aprobarea Codului de etică şi deontologie. 

 

Prin Ordinul DPF nr. 500 din 21.11.2013 a fost 

elaborat şi aprobat Codul de etică şi deontologie al 

poliţistului de frontieră 

 

Suplimentar la cele expuse mai sus, MAI a raportat 

că, Codul de etică profesională pentru toți 

reprezentanții sectorului justiției în cadrul MAI, 

urmează a fi elaborat după aprobarea de către 

Parlamentul RM a proiectului Legii privind 

funcționarul public cu statut special din Ministerul 

Afacerilor Interne, care la moment este trecut prin 

procedura comisiilor Parlamentare. 

 

Inspectoratul General de Poliție al MAI a actualizat 

normele de conduită pentru polițiști, fiind elaborate 

Instrucțiunile privind comportamentul angajaților cu 

statut special din cadrul IGP, aprobate prin Ordinul 

IGP nr. 42 din 17.03.2014 

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. 

A fost contractat expertul Cristi Danileț care a evaluat 

situația în domeniul eticii profesionale a tuturor 

actorilor din domeniul justiției, care urmează să 

înainteze recomandări la acest subiect. 

Cu sprijinul financiar al Fundației Konrad Adenauer, 

programul statul de drept în Europa de Sud-Est, a fost 

elaborat pliantul „O justiție echitabilă în serviciul 

cetățeanului. Regândim etica în justiție: 

integritate/încredere/profesionalism”. 

Pliantul este destinat judecătorilor, avocaților, 

mediatorilor, executorilor judecătorești, notarilor din 

Republica Moldova și tuturor persoanelor aflate în 

contact cu sistemul justiției.  

La data de 19 noiembrie 2014 au avut loc  primele 

     Realizată*  Surse alocate: 

40,2 mii lei 

Surse utilizate: 

40,2 mii lei 

 

Anul 2015 

CSM: 

Acțiunea nu a 

fost finanțată în 

acest an. 

 Ordinul MJ 

nr.269/1 din 9 

iunie 2014 se 

află la 

secretariatul 

SRSJ 

 

Hot. CSM nr. 

725/28 din 

06.10.2015 

http://www.cs

m.md/files/Ho

taririle/2015/2

8/725-28.pdf 

 

Scrisoarea MJ 

nr.04/1683 din 

02.03.2015; 

 

Studiu 

Evaluarea 

codurilor de 

etică pentru 

http://www.csm.md/files/Hotaririle/2015/28/725-28.pdf
http://www.csm.md/files/Hotaririle/2015/28/725-28.pdf
http://www.csm.md/files/Hotaririle/2015/28/725-28.pdf
http://www.csm.md/files/Hotaririle/2015/28/725-28.pdf
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discuții publice asupra pliantului respectiv. S-a 

discutat despre noile directive de dezvoltare a 

normelor de etică profesională pentru profesiile 

juridice, și despre promovarea și aplicarea normelor 

de etică profesională în rândul profesiilor juridice și 

conexe: norme de etică, organele responsabile, date 

statistice. 

La 13 februarie 2015 s-a desfășurat o ședință publică 

privind concluziile asupra studiilor efectuate pentru 

codurile deontologice noi sau a proiectelor de 

modificare a codurilor existente. 

 

Ministerul Justiției a organizat o prezentare publică a 

concluziilor studiului referitoare la principiile de etică 

profesională ale profesiilor juridice. Ținînd cont de 

recomandările propuse, prin scrisoarea nr.04/1683 din 

02.03.2015 adresată  instituțiilor responsabile din 

sectorul justiției s-a solicitat revizuirea și 

îmbunătățirea codurilor de etică profesională a 

profesiei pe care o reprezintă pentru a le armoniza la 

standardele internaționale.        

 

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 vederea punerii în aplicare a prevederilor Hotărîrii 

Guvernului nr. 481 din 10.05.2006 „cu privire la 

aprobarea Codului de etică şi deontologie al 

poliţistului”, publicată în Monitorul Oficial nr. 75-78 

din 19.05.2006, menționăm că în cadrul Academiei 

„Ștefan cel Mare” a MAI a fost elaborat în anul 2007 

„Ghidul practic de aplicare a Codului de etică şi 

deontologie poliţienească”, de către autorii: Sergiu 

Crudu, lector al Catedrei „Drept poliţienesc”, Anatol 

Andronachi, lector superior al Catedrei „Drept 

procesual penal şi criminalistică”, Roman Staraşciuc, 

lector superior al Catedrei „Drept public”, Victor 

Filip, lector al Catedrei „Drept poliţienesc”, cu 

asistenţa metodică a d-lui Nicolae Plăcintă, şeful 

Secţiei învăţământ. La moment acest ghid se poate 

găsi doar în format electronic, fiind utilizat în cadrul 

cursului „Etica şi deontologia poliţienească”, care 

este adresat tuturor categoriilor de studenţi, inclusiv 

celor care nu posedă cunoştinţe la acest 

compartiment, precum şi poliţiştilor care activează 

profesiile 

juridice și 

conexe;  

și  

Metodologia 

de aplicare a 

codurilor de 

etică juridică 

se păstrează la 

Secretariatul 

SRSJ. 

 

http://csm.md/

noutati/2289-

comunicat-de-

presa-cu-

privire-la-

activitatea-

comisiei-de-

etica-si-

conduita-

profesionala-

a-

judecatorilor.h

tml 

 

http://csm.md/noutati/2289-comunicat-de-presa-cu-privire-la-activitatea-comisiei-de-etica-si-conduita-profesionala-a-judecatorilor.html
http://csm.md/noutati/2289-comunicat-de-presa-cu-privire-la-activitatea-comisiei-de-etica-si-conduita-profesionala-a-judecatorilor.html
http://csm.md/noutati/2289-comunicat-de-presa-cu-privire-la-activitatea-comisiei-de-etica-si-conduita-profesionala-a-judecatorilor.html
http://csm.md/noutati/2289-comunicat-de-presa-cu-privire-la-activitatea-comisiei-de-etica-si-conduita-profesionala-a-judecatorilor.html
http://csm.md/noutati/2289-comunicat-de-presa-cu-privire-la-activitatea-comisiei-de-etica-si-conduita-profesionala-a-judecatorilor.html
http://csm.md/noutati/2289-comunicat-de-presa-cu-privire-la-activitatea-comisiei-de-etica-si-conduita-profesionala-a-judecatorilor.html
http://csm.md/noutati/2289-comunicat-de-presa-cu-privire-la-activitatea-comisiei-de-etica-si-conduita-profesionala-a-judecatorilor.html
http://csm.md/noutati/2289-comunicat-de-presa-cu-privire-la-activitatea-comisiei-de-etica-si-conduita-profesionala-a-judecatorilor.html
http://csm.md/noutati/2289-comunicat-de-presa-cu-privire-la-activitatea-comisiei-de-etica-si-conduita-profesionala-a-judecatorilor.html
http://csm.md/noutati/2289-comunicat-de-presa-cu-privire-la-activitatea-comisiei-de-etica-si-conduita-profesionala-a-judecatorilor.html
http://csm.md/noutati/2289-comunicat-de-presa-cu-privire-la-activitatea-comisiei-de-etica-si-conduita-profesionala-a-judecatorilor.html
http://csm.md/noutati/2289-comunicat-de-presa-cu-privire-la-activitatea-comisiei-de-etica-si-conduita-profesionala-a-judecatorilor.html
http://csm.md/noutati/2289-comunicat-de-presa-cu-privire-la-activitatea-comisiei-de-etica-si-conduita-profesionala-a-judecatorilor.html
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deja în cadrul MAI, în vederea autoperfecţionării 

continue pe domenii concrete de activitate.  

Acest Ghid practic de aplicare a Codului de etică şi 

deontologie poliţienească cuprinde următoarele 

compartimente: 

I. Consideraţii generale  

1. Domeniul de reglementare al Codului de etică şi 

deontologie a poliţistului        

2.Principalele obiective urmărite   

3. Baza juridică a activităţii deontologice poliţieneşti   

II. Principiile care guvernează conduita profesională a 

poliţistului  

1. Principiul legalităţii   

2. Principiile egalităţii, imparţialităţii şi 

nediscriminării   

3. Principiul transparenţei   

4. Capacitatea şi datoria de exprimare   

5. Disponibilitatea   

6. Prioritatea interesului public   

7. Profesionalismul   

8. Confidenţialitatea  

9. Respectul   

10. Integritatea morală  

11. Independenţa operaţională   

12. Loialitatea   

III. Aspecte practice privind conduita poliţistului în 

diverse situaţii  

1. Atitudinea funcţionarului de poliţie în exercitarea 

profesiei  

2. Comportamentul funcţionarului de poliţie faţă de 

victime   

3. Comportamentul funcţionarului de poliţie faţă de 

martori   

4. Comportamentul faţă de persoanele ce se află în 

conflict cu legea   

5. Comportamentul funcţionarului de poliţie în 

familie şi în societate   

6. Comportamentul în relaţiile de serviciu   

7. Comportamentul în relaţiile cu alte instituţii sau 

reprezentanţii acestora   

Tot în cadrul cursului „Etica şi deontologia 

poliţienească” sunt utilizate și alte publicații, dispuse 

în cadrul bibliotecii Academiei „Ștefan cel Mare”,prin 

conținutul cărora se asigură îndrumarea teoretico-

practică a studenților în domeniul eticii profesionale 

polițienești, cum sunt: 

 Creangă C., Stamatin Şt., Ghidul 
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deontologiei poliţieneşti, Chişinău, 2004. 

 Ghidul poliţistului, culegere selectivă de 

acte normative vizînd activitatea 

poliţienească. Vol.I., Chişinău, 2004. 

 Ghidul poliţistului, culegere selectivă de 

acte normative vizînd activitatea 

poliţienească. Vol. II., Chişinău, 2004. 

 Ulterior, odată cu aprobarea unui nou Cod 

de etică şi deontologie al poliţistului, vor fi întreprinse 

acțiuni de elaborare a unui îndrumar (ghid) detaliat de 

aplicare a noilor reglementări în domeniul eticii 

profesionale polițienești. 

 Tot la acestă acţiune, menţionăm şi participarea de 

către dl Vitalie Telipan, lector al Catedrei „Drept 

poliţienesc”, la masa rotundă cu genericul 

„Elaborarea Codului de etică şi deontologie al 

poliţistului” organizată la data de 15 noiembrie 2012 

la hotelul „Jazz” de către UE în cadrul proiectului 

„Susţinerea Guvernului RM în domeniul 

anticorupţiei, reformei MAI, inclusiv a poliţiei şi 

protecţiei datelor cu caracter personal”. 

 Totodată îndrumarea practică în domeniul eticii şi 

deontologiei profesionale, este realizată de lectorii 

catedrei de drept poliţienesc, titulari ai diciplinei 

menţionate, dna Olga Postovan (lector al Catedrei 

Drept poliţienesc, căpitan de poliţie), dl Vitalie 

Telipan (lector al Catedrei „Drept poliţienesc”, 

căpitan de poliţie ), dna Anna Bejan (asistent-

universitar al Catedrei „Drept poliţienesc”, locotenent 

major de poliţie), dna Alina Margarint (asistent-

universitar al Catedrei „Drept poliţienesc”, locotenent 

major de poliţie) – care se realizează prin citirea 

lecţiilor la pregătirea profesională generală pentru 

efectivul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, 

conform Ordinului intern al Academiei „Ştefan cel  

Mare” a MAI cu privire la organizarea şi 

desfăşurarea pregătiri profesionale anuale, precum şi 

a reprezentanţilor din cadrul diferitor subdiviziuni ale 

MAI, conform solicitărilor parvenite. 

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 a fost pus în discuție în 
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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. 

 

Anul 2015 

CSM: 

În şedinţa nr. 1 a  Grupului de lucru creat prin Hot. 

CSM nr. 725/28 din 06.10.2015, s-a decis elaborarea 

unui Regulament privind aplicarea Codului de etică a 

judecătorului, care urmează a fi definitivat şi aprobat 

în trimestrul III al anului 2016.  

Anul 2016: 

CSM: 

Pe parcursul perioadei ianuarie – aprilie 2016, au avut 

loc 8 şedinţe ale  grupului de lucru respectiv, în cadrul 

cărora a fost conturat proiectul Regulamentului 

menţionat, care urmează pînă la finele anului 2016 să 

fie aprobat de către CSM. 

La data de 26 iulie 2016,  proiectul  Regulamentului 

cu privire la activitatea Comisiei de etică și conduită 

profesională al judecătorului, a fost plasat pe pagina 

web a CSM, pentru discuţii publice fiind invitaţi 

judecători și jurnaliști, formatori de opinie și membri 

ai organizațiilor neguvernamentale, care activează în 

domeniul justiției, să-şi exprime opinia şi să aducă 

aportul la îmbunatățirea proiectului pînă la data de 15 

septembrie 2016. 

Totodată, Regulamentul respectiv a fost expediat şi 

tuturor instanţelor judecătoreşti. 

 

UNEJ: 

Referitor la această acțiune notificăm despre faptul că 

au avut loc mai multe ședințe ale grupului de lucru 

pentru elaborarea standardelor de calitate pentru 

actele/acțiunile executorilor judecătorești. 

Concomitent, în cadrul ședinței din 12 iulie 2016 a 

fost discutat proiectul actului ce va conține standarde 

profesionale pentru executorii judecătorești, prezentat 

de către expertul EUTAP4 

 

PG: 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 3 din 

25.02.2016 cu privire la procuratură, abaterile 

disciplinare, inclusiv cele de încălcare a Codului 

deontologic, sînt examinate de Colegiul de disciplină 

și etică. Noua Lege prevede procedura de examinare a 
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abaterilor disciplinare și etică, precum și modul de 

funcționare a Inspecției procurorilor. Consideră PG că 

alte îndrumări sau instrucțiuni nu sînt necesare. Mai 

mult decît atît, Codul de etică în sine este destul de 

explicit și detaliat. 

 

MAI: 

MAI a elaborat proiectul unui ghid detaliat privind 

aplicarea Codului de etică și deontologie, care va fi 

pus în aplicare prin ordinul MAI după aprobarea 

Codului de etică profesională. 

 

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 INJ nr.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: 

Academia de poliție „Ștefan cel Mare” 

În cadrul Catedrei „Drept poliţienesc” a fost elaborată 

Realizată* 

 

Suport din 

partea 

Programului 

ROLISP 

(USAID) 

 

 

 Planul de 

formare 

continuă este 

publicat pe 

site-ul INJ - 

http://www.inj

.md/node/18 

 

Planul de 

învăţămîntpen

tru instruirea 

iniţială a 

candidaţilor  

la funcţiile de 

judecător şi 

procuror este 

publicat la: 

http://www.inj

.md/files/u1/8

_2012_aproba

re_Plan_de_in

vatamint_201

2-2014_1.pdf 

 

Hotărîrile 

Consiliului 

INJ şi 

curriculele 

sunt plasate pe 

site-ul INJ 

http://www.inj

.md/node/545 

 

MAI: 

Curriculum la 

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/node/545
http://www.inj.md/node/545
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curricula la disciplina „Etica şi deontologia 

poliţienească”, astfel ulterior în fiecare an de studii, 

disciplina solicitată este citită studenţilor facultăţii 

Drept şi Securitate Civilă şi Ordine Public, precum şi 

efectivului de ofiţeri şi subofiţeri din cadrul 

Departamentul Dezvoltare Profesională Managerială a 

Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI. 

Etica profesională este determinată de particularităţile 

specifice ale unor profesii, de interesele corporative, 

de cultura profesională etc. Oamenii ce îndeplinesc 

funcţii profesionale similare sau identice îşi 

elaborează tradiţii specifice şi se asociază în baza 

unor principii de solidaritate profesională în stare să 

păstreze reputaţia respectivului grup profesional. 

Cursurile date abordează, pe lîngă conceptele 

generale şi reglementările specifice privind 

comportamentul etic al funcţionarului de poliţie, şi 

principii şi reguli de comportament anticorupţie în 

exercitarea atribuţiilor de serviciu de către 

funcţionarii de poliţie. Prin urmare, cursul respectiv 

de instruire oferă studenţilor posibilitatea studierii, 

aprofundării cunoştinţelor în domeniul Eticii şi 

deontologiei poliţieneşti, şi anume:  

1. Facultatea Drept/buget (70 studenţi) – sunt 

planificate 34 de ore prelegeri la disciplina Etica şi 

deontologia poliţienescă. 

2. Facultatea Drept/taxă (20 studenţi) – sunt 

planificate 34 de ore prelegeri la disciplina Etica şi 

deontologia juridică. 

3. Facultatea Drept, specilizarea Poliţia de frontieră 

(24 studenţi) – sunt planificate 48 de ore prelegeri la 

disciplina Lidership şi etica profesională. 

4. Facultatea Securitate Civilă şi Ordine Publică (110 

studenţi) – sunt planificate 16 de ore prelegeri la 

disciplina Etica şi deontologia poliţienescă. 

5. Facultatea Drept/buget cu frecvenţă redusă (25 

studenţi) – sunt planificate 28 de ore prelegeri la 

disciplina Etica şi deontologia poliţienescă. 

6. Facultatea Drept/taxă cu frecvenţă redusă (25 

studenţi) – sunt planificate 12 de ore prelegeri la 

disciplina Etica şi deontologia juridică. 

Studiul Eticii şi deontologiei poliţieneşti, pe lîngă o 

cunoaştere vastă şi documentată a aspectelor sale 

teoretico-practice şi de conduită, urmăreşte formarea 

unor competenţe aplicative ce ar permite transpunerea 

în viaţă a normelor specifice disciplinei în strictă 

consonanţă cu exigenţele instituite de către legiuitor.  

disciplina 

“Etica şi 

deontologia 

poliţienească” 

(poate fi găsit 

la secretariatul 

SRSJ) 
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Întru pregătirea profesioniştilor de înaltă calificare, 

care ar promova principiile şi standardele 

internaţionale şi naţionale prescrise în materia Eticii şi 

deontologiei poliţieneşti, este necesar de a modela 

instruirea studenţilor în strictă consonanţă cu noile 

realităţi juridice parcurse de către societate.  

Prin urmare, cursul respectiv de instruire oferă 

studenţilor posibilitatea studierii, aprofundării 

cunoştinţelor în domeniul Eticii şi deontologiei 

poliţieneşti în vederea familiarizării cu:  

- Accepţiunile generale cu privire la morală, etică şi 

deontologie profesională(6 ore – curs, 2 ore – 

seminar); 

- Concepţii fundamentale privind etica şi deontologia 

poliţienească normativă internaţională(2 ore – curs, 2 

ore – seminar) ; 

- Noţiuni generale de etică normativă naţională(4 ore 

– curs, 4 ore – seminar) ; 

- Semnificaţia şi importanţa principiilor deontologice 

stipulate în Codul de etică şi deontologie al 

poliţistului(4 ore – curs, 2 ore – seminar) ; 

- Sistemul obligaţiilor şi interdicţiilor poliţieneşti 

reflectate prin prisma normelor deontologice(2 ore – 

curs, 2 ore – seminar) ; 

- Regulile etice ale comportamentului poliţistului în 

diverse circumstanţe şi faţă de anumite categorii de 

persoane(6 ore – curs, 4 ore – seminar) ; 

- Promovarea valorilor etice şi integrităţii morale a 

poliţiştilor – mijloace eficiente în prevenirea şi 

combaterea corupţiei(4 ore – curs, 4 ore – seminar) ; 

- Impactul deontologic al conflictului de interese şi al 

regimului incompatibilităţilor în exercitarea funcţiei 

publice poliţieneşti(2 ore – curs, 2 ore – seminar) ; 

- Locul şi rolul Codului bunelor maniere în formarea 

unui specialist competent în exercitarea funcţiilor 

poliţieneşti (4 ore – curs, 4 ore – seminar). 

Prin urmare, cursul Etica şi deontologia juridică oferă 

studenţilor posibilitatea studierii, aprofundării 

cunoştinţelor în vederea familiarizării cu:  

- Accepţiunile generale cu privire la morală, etică şi 

deontologie profesională(6 ore – curs, 4 ore – 

seminar); 

- Problematica eticii profesionale a juristului. 

Caracteristica etică a procesului de înfăptuire a 

justiţiei(4 ore – curs, 2 ore – seminar) ; 

- Consideraţiuni generale privind etica şi deontologia 

profesională a judecătorului(4 ore – curs, 4ore – 
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seminar) ; 

- Standarde de etică şi deontologie juridică a 

procurorului (2 ore – curs, 2 ore – seminar) ; 

- Reflecţii teoretico-practice în domeniul eticii 

profesionale a avocatului (4 ore – curs, 2 ore – 

seminar) ; 

- Noţiuni generale de etică normativă naţională în 

domeniul poliţienesc(2 ore – curs, 2 ore – seminar) ; 

- Semnificaţia şi importanţa principiilor deontologice 

stipulate în Codul de etică şi deontologie al 

poliţistului(4 ore – curs, 4 ore – seminar) ; 

- Sistemul obligaţiilor, interdicţiilor şi 

incompatibilităţilor poliţieneşti reflectate prin prisma 

normelor deontologice(2 ore – curs, 2 ore – seminar); 

- Reguli etice ale comportamentului poliţistului în 

diverse circumstanţe şi faţă de anumite categorii de 

persoane(4 ore – curs, 2 ore – seminar) ; 

- Promovarea valorilor etice şi integrităţii morale a 

juriştilor – mijloace eficiente în prevenirea şi 

combaterea corupţiei(2 ore – curs, 2 ore – seminar). 

În registrul disciplinelor academice Etica şi 

deontologia juridică face parte din vastul domeniu al 

ştiinţelor juridico-teoretice, fie din cadrul celor 

aplicative, fie datorită utilizării termenului judiciar, 

procedurilor judiciare. 

Cursul se referă la aspectul pragmatic al domeniului 

eticii şi deontologiei profesionale, prin stabilirea, în 

consecinţă, a cadrului normativ al acţiunii 

specialistului în drept în baza unor Coduri de etică 

profesională elaborate în conformitate cu standardele 

internaţionale.  

Studiul Eticii şi deontologiei juridice are menirea de a 

extinde cunoştinţele empirico-teoretice ale studenţilor 

asupra unor elemente esenţiale ale valorii comunicării 

juridice, precum şi îmbunătăţirii propriului 

comportament profesional şi acțional. 

Studenţii care vor audia acest domeniu vor fi capabili 

să aplice teoriile însuşite în cadrul diverselor tipuri de 

activităţi pentru a obţine performanţe la nivelul 

propriului comportament, prin determinarea sensului 

acţiunilor altor subiecţi, atît la nivel interpersonal cît 

şi profesional. 

Acumularea cunoştinţelor teoretice, aplicarea acestora 

în soluţionarea cazurilor, duc spre formarea la 

audienţi a capacităţilor şi abilităţilor de transfer a 

cunoştinţelor teoretice şi a abilităţilor practice în 

situaţii atipice, soluţionarea speţelor, soluţionarea 
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unor sarcini cu un grad sporit de complexitate, 

formularea propriei poziţii şi argumentarea soluţiilor 

promovate precum şi formarea deprinderilor de 

gîndire şi comportament în spiritul corectitudinii, 

responsabilităţii şi eficienţei, evaluarea eticii 

personale şi profesionale în lumina normelor morale 

generale, cît şi a celor profesionale. 

 Ca rezultat, anual,  beneficiază de informaţie 

teoretică în domeniul Eticii şi deontologiei 

profesionale la toate nivelele ierarhice ale organelor 

afacerilor interne - ca obiectiv prioritar al realizării 

reformării sectorului justiţiei naţionale, următoarele 

grupe de audienţi: 

- Pregătirea iniţială a efectivului de 

ofiţeri – total 4 ore pentru fiecare 

grupă; 

- Pregătirea iniţială a efectivului de 

subofiţeri  – total 18 ore pentru 

fiecare grupă; 

-      Specializarea în domeniul activităţii                                                           

de urmărire penală  – total 2 ore; 

- Specializarea în domeniul 

combaterii fenomenului 

discriminării I şi II  – total 2 ore 

pentru fiecare grupă; 

- Specializarea în domeniul activităţi 

speciale de investigaţii   – total 2 ore 

pentru fiecare grupă; 

- Specializarea în domeniul prevenirii 

şi combaterii traficului de fiinţe 

umane I şi II – total 2 ore pentru 

fiecare grupă; 

- Specializarea în domeniul 

procesului de planificare strategică – 

total 2 ore pentru fiecare grupă; 

- Specializarea în domeniul 

procesului de planificare strategică – 

total 2 ore pentru fiecare grupă; 

- Specializarea în domeniul 

organizării traficului rutier I, II, III– 

total 2 ore pentru fiecare grupă; 

- Specializarea în domeniul 

managementului operaţional – total 

2 ore pentru fiecare grupă; 

- Specializarea în domeniul activităţii 

juridice – total 2 ore pentru fiecare 

grupă; 
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- Specializarea în domeniul 

procesului de planificare strategică – 

total 2 ore pentru fiecare grupă; 

- Specializarea în domeniul cooperării 

poliţieneşti internaţionale – total 2 

ore pentru fiecare grupă; 

- Specializarea în domeniul 

expertizelor tehnico-criminalistice – 

total 2 ore pentru fiecare grupă; 

- Specializarea colaboratorilor de 

poliţie privind lucrul cu minorităţile 

naţionale – total 4 ore pentru fiecare 

grupă; 

- Specializarea în domeniul 

managementului subdiviziunilor 

poliţieneşti – total 2 ore pentru 

fiecare grupă; 

- Specializarea în domeniul 

constatării şi documentării 

contravenţiilor  – total 2 ore pentru 

fiecare grupă; 

- Specializarea în domeniul 

combaterii crimei organizate  – total 

2 ore pentru fiecare grupă; 

- Specializarea în domeniul 

combaterii corupţiei  I şi II  – total 2 

ore pentru fiecare grupă; 

- Perfecţionarea în domeniul 

respectării secretului de stat în 

activitatea MAI - 4 ore;  

- Specializarea în domeniul 

combaterii şederii şi migraţiei 

ilegale  - 2 ore;  

- Specializarea în domeniul Antidrog  

- 2 ore;  

- Specializarea în domeniul managementului 

resurselor umane  - 2 ore;  

- Specializarea în domeniul 

comunicării profesionale  - 2 ore;  

- Specializarea în domeniul intervenţiei profesionale I 

şi II - 2 ore; 

- Specializarea în domeniul delicvenţei juvenile  - 2 

ore;  

- Specializarea în domeniul violenţei în familie I şi II  

- 2 ore;  

- Specializarea în domeniul pregătiri psihologice şi 

conflictologiei I şi II  - 2 ore;  
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- Specializarea în domeniul protecţiei juridice a 

drepturilor omului  - 2 ore;  

- Specializarea în domeniul tehnologii informaţionale  

- 2 ore. 

 

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 – 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 17.03.2013 privind 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 

 

PG 
- prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor 

nr.12-173/15 din 30.07.2015 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. 

 

Suplimentar la cele expuse mai sus, PG a raportat 

că, la 9 iunie 2016 Consiliul Superior al Procurorilor 

a aprobat Hotărîrea nr. 12-173/16 cu privire la 

constituirea grupurilor de lucru privind elaborarea 

regulamentelor Consiliului Superior al Procurorilor, 

Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, 

Realizată* 

 
 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  

Deontologic al  

Executorilor:  

http://www.un

ej.md/?go=ne

ws&n=52 

 

Codul 

deontologic al 

avocaților: 

http://www.av

ocatul.md/cod

ul-deontologic 

 

Codul de Etică 

a Procurorilor 

aprobat de 

Consiliul 

Superior al 

procurorilor 

nr.12-173/15 

din 

30.07.2015 

http://www.pr

ocuratura.md/f

ile/CEU.pdf 

 

Codul 

deontologic al 

mediatorului  

http://justice.g

ov.md/slidepa

geview.php?l=

ro&idc=601 

 

MAI: 

Ordinul MAI 

nr. 300 din 

15.10.2014 

Regulamentul 

SPIA 

( poate fi găsit 

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.procuratura.md/file/CEU.pdf
http://www.procuratura.md/file/CEU.pdf
http://www.procuratura.md/file/CEU.pdf
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
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Colegiului de evaluare de a performanțelor 

procurorilor și Colegiul de disciplină și etică. 

Consiliul Superior al Procurorilor a considerat 

oportun de a forma grupurile de lucru pentru 

elaborarea regulamentelor de funcționare a noilor 

colegii din membrii colegiilor menționate, aleși și 

desemnați de Adunarea Generală. De asemenea, în 

cadrul grupurilor de lucru sînt antrenați experți 

internaționali și membri ai organizațiilor 

nonguvernamentale. Regulamentele vor fi aprobate 

de Consiliul Superior al Procurorilor și publicate pe 

pagina web a Procuraturii Generale.  

 

MAI:  

- prin Hotărîrea Guvernului nr. 481 din 10 mai 2006 

a fost aprobat Codul de etică şi deontologie al 

poliţistului.  

În acest context, a fost elaborat şi aprobat Statutul 

disciplinar al poliţistului prin HG nr.502 din 

09.07.2013. 

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).  

Mai multe propuneri au fost incluse  şi urmează a fi 

operate  după intrarea în vigoare a Legii cu privire la 

Statutul Unic. 

 

CSM:  

Pe baza evaluărilor celor mai bune practici şi 

standarde europene existente în domeniul eticii 

judecătorului, a fost creat un grup de lucru în cadru  

CSM, iar în urma unor discuţii ample, a fost 

elaborată o nouă compilaţie de reguli etice. Grupul 

de lucru, în care proiectul ATRECO a delegat doi 

experţi principali, a pus accentul în noua versiune a 

codului pe măsurile şi normele care ar trebui să 

contribuie la prevenirea corupţiei sau a abaterilor 

similare. Noul Cod de etică și conduită a fost 

adoptat prin hotărîrea nr. 8 pe 11 septembrie 2015 

de către Adunarea Generală a Judecătorilor. 

În ceea ce ţine de profesiile conexe sistemului de 

justiţie comunicăm următoarele: 

 

Avocaţii:  

- Codul deontologic al avocaţilor a fost adoptat de 

la secretariatul 

SRSJ) 

 

http://csm.md/

files/Hotaririle

/2015/07/145-

7.pdf 

 

 

http://parlame

nt.md/Procesu

lLegislativ/Pro

iectedeactelegi

slative/tabid/6

1/LegislativId/

2822/language

/ro-

RO/Default.as

px 

http://justice.g

ov.md/public/f

iles/transparen

ta_in_procesul

_decizional/pr

oiecte_spre_e

xaminare/201

6/martie/Proie

ct_Legii_Avo

catura_versiun

ea_actuala.pdf 

 

 

http://csm.md/files/Hotaririle/2015/07/145-7.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2015/07/145-7.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2015/07/145-7.pdf
http://csm.md/files/Hotaririle/2015/07/145-7.pdf
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2822/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2822/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2822/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2822/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2822/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2822/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2822/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2822/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2822/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2822/language/ro-RO/Default.aspx
http://justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/proiecte_spre_examinare/2016/martie/Proiect_Legii_Avocatura_versiunea_actuala.pdf
http://justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/proiecte_spre_examinare/2016/martie/Proiect_Legii_Avocatura_versiunea_actuala.pdf
http://justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/proiecte_spre_examinare/2016/martie/Proiect_Legii_Avocatura_versiunea_actuala.pdf
http://justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/proiecte_spre_examinare/2016/martie/Proiect_Legii_Avocatura_versiunea_actuala.pdf
http://justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/proiecte_spre_examinare/2016/martie/Proiect_Legii_Avocatura_versiunea_actuala.pdf
http://justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/proiecte_spre_examinare/2016/martie/Proiect_Legii_Avocatura_versiunea_actuala.pdf
http://justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/proiecte_spre_examinare/2016/martie/Proiect_Legii_Avocatura_versiunea_actuala.pdf
http://justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/proiecte_spre_examinare/2016/martie/Proiect_Legii_Avocatura_versiunea_actuala.pdf
http://justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/proiecte_spre_examinare/2016/martie/Proiect_Legii_Avocatura_versiunea_actuala.pdf
http://justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/proiecte_spre_examinare/2016/martie/Proiect_Legii_Avocatura_versiunea_actuala.pdf
http://justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/proiecte_spre_examinare/2016/martie/Proiect_Legii_Avocatura_versiunea_actuala.pdf
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congresul avocaţilor din 20 decembrie 2002, cu 

modificările şi completările adoptate la 23 martie 

2007 de Congresul Avocaţilor.  

 

Executori Judecătoreşti:  

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. 

 

UNEJ: 

La 01 iulie 2016 au intrat în vigoare amendamentele 

operate prin Legea nr. 86 din 28.04.2016 în Legea 

nr. 113 din 17.10.2010 privind executorii 

judecătorești, ce vizează, inclusiv, activitatea 

organelor abilitate cu investigarea abaterilor de la 

etica profesională a executorilor judecătorești. 

 

Mediatori:  

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  14.06.2007 cu 

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:  

- Actualmente, conform legii în vigoare, organul 

care examinează abaterile disciplinare ale notarilor 

este Colegiul disciplinar (art. 221 din Legea nr. 1453 

din 08.11.2002 

cu privire la notariat), care activează în temeiul, atît 

a prevederilor Legii nr. 1453 din 08.11.2002, cît și a 

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

doc&lang=1&id=331516. 

Totodată, 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/Proiec

tedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2453/langu

age/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. 

Administratorii autorizați: 

În temeiul art. 7 din Legea nr. 161 din 18 iulie 2014 

cu privire la administratorii autorizați, a fost 

adoptată Hotărîrea Guvernului nr. 817 din 12 

noiembrie 2015 pentur aprobarea Regulamentului cu 

privire la activitatea Comisiei de autorizare și 

disciplină a administratorilor autorizați. 

 

 

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 

justiţiei 

Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Centrul Naţional 

Anticorupţie, 

Comisia 

Naţională de 

Integritate 

1. Proiect de 

act normativ 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

2. Numărul 

reprezentanţilo

r societăţii 

civile implicaţi 

Trimestrul I-IV, 

2013 

 

CNA:  

Colegiul disciplinar este constituit inclusiv şi din doi 

reprezentanţi ai Consiliului Civil un reprezentant al 

mediului academic.  

 

PG: Potrivit Legii cu privire la Procuratură, la 

moment, în Colegiul Disciplinar nu sunt incluşi 

reprezentanţi ai societăţii civile. Totodată, în 

proiectul de lege cu privire 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 Procurorului 

General nr. 03/5047 şi 1-1d/14-2656 din 22 mai 

2014. 

 

 Realizată* 

 

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 

lege privind 

organizarea 

 Proiectul Legii 

cu privire la 

procuratură: 

http://www.pa

rlament.md/Pr

ocesulLegislat

iv/Proiectedea

ctelegislative/t

abid/61/Legisl

ativId/2706/la

nguage/ro-

RO/Default.as

px 

 

Legii de 

modificare și 

completarea 

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
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2706/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2706/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2706/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2706/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2706/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2706/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2706/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2706/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2706/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2706/language/ro-RO/Default.aspx
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MAI:   
Cadrul normativ este reglementat de Legea nr.239-

XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în 

procesul decizional şi „Regulamentul cu privire la 

procedurile de asigurare a transparenţei în procesul 

de elaborare şi adoptare a deciziilor aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr.96 din 16 februarie 2010”. 

În conformitate cu cadrul legal nominalizat 

reprezentanţii societăţii civile au dreptul să participe 

la procesul de elaborare şi supraveghere a legislaţiei 

privind respectarea eticii profesionale.  

În acest context menţionăm că, în rezultatul 

respectării principiilor transparenţei în procesul 

decizional în urma publicării pe site-ul MAI a 

proiectului  hotărîrii de Guvern „Privind aprobarea 

Codului de etică şi deontologie al poliţistului” unii 

reprezentanţi ai societăţii civile cu care menţinem 

relaţii de colaborare (Promo-Lex, Transparency 

International Moldova) au înaintat propuneri de 

îmbunătăţire a cadrului normativ privind etica 

poliţienească. 

Luînd în consideraţie că acţiunea de „Elaborare a 

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” 

ţine de competenţa mai multor autorităţi „Ministerul 

Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, 

Consiliul Superior al Procurorilor, Ministerul 

Afacerilor Interne, Centrul Naţional Anticorupţie şi 

Comisia Naţională de Integritate” şi expiră în anul 

2013, executarea şi scoaterea de la control din 

partea MAI nu este oportună, MAI în situaţia dată 

avînd statutul de co-executor.  

 

Anul 2015 

Conform proiectului noii Legi cu privire la Procuratură, 

atît în Consiliul  Superior al Procurorilor, cît și în 

fiecare din colegiile din subordinea acestuia fac parte 2-

3 reprezentanți ai societății civile. Proiectul a fost 

aprobat de către Guvern prin Hotărîrea nr. 256 din 15 

mai 2015 și înregistrat în Parlament cu nr. 202 din  18 

mai 2015. La 29 mai 2015 proiectul Legii cu privire la 

Procuratură a fost votat în prima lectură. 

 

CSM : 

În conformitate cu prevederile proiectului de Lege 

activităţii 

notarilor care 

urmează a fi 

adoptata de 

către Parlament. 

 

Legii nr. 1260-

XV din 19 

iulie 2002  

Link:  

http://justice.g

ov.md/pagevie

w.php?l=ro&i

dc=192 

(proiect cu nr. 

133) 

 

Legea cu 

privire la 

organizarea 

activității 

notarilor, 

Link: 

http://gov.md/r

o/content/sedi

nta-

guvernului-

din-16-iunie-

2015-ora-1500 

(proiectul cu 

nr. 18 de pe 

ordinea de zi). 

 

http://justice.g

ov.md/public/f

iles/transparen

ta_in_procesul

_decizional/pr

oiecte_spre_ex

aminare/2016/

martie/Proiect

_Legii_Avocat

ura_versiunea

_actuala.pdf 

Raport nr.10/7 

din 03.01.2014 

a DGRU 

 

http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=192
http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=192
http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=192
http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=192
http://gov.md/ro/content/sedinta-guvernului-din-16-iunie-2015-ora-1500
http://gov.md/ro/content/sedinta-guvernului-din-16-iunie-2015-ora-1500
http://gov.md/ro/content/sedinta-guvernului-din-16-iunie-2015-ora-1500
http://gov.md/ro/content/sedinta-guvernului-din-16-iunie-2015-ora-1500
http://gov.md/ro/content/sedinta-guvernului-din-16-iunie-2015-ora-1500
http://gov.md/ro/content/sedinta-guvernului-din-16-iunie-2015-ora-1500
http://justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/proiecte_spre_examinare/2016/martie/Proiect_Legii_Avocatura_versiunea_actuala.pdf
http://justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/proiecte_spre_examinare/2016/martie/Proiect_Legii_Avocatura_versiunea_actuala.pdf
http://justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/proiecte_spre_examinare/2016/martie/Proiect_Legii_Avocatura_versiunea_actuala.pdf
http://justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/proiecte_spre_examinare/2016/martie/Proiect_Legii_Avocatura_versiunea_actuala.pdf
http://justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/proiecte_spre_examinare/2016/martie/Proiect_Legii_Avocatura_versiunea_actuala.pdf
http://justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/proiecte_spre_examinare/2016/martie/Proiect_Legii_Avocatura_versiunea_actuala.pdf
http://justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/proiecte_spre_examinare/2016/martie/Proiect_Legii_Avocatura_versiunea_actuala.pdf
http://justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/proiecte_spre_examinare/2016/martie/Proiect_Legii_Avocatura_versiunea_actuala.pdf
http://justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/proiecte_spre_examinare/2016/martie/Proiect_Legii_Avocatura_versiunea_actuala.pdf
http://justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/proiecte_spre_examinare/2016/martie/Proiect_Legii_Avocatura_versiunea_actuala.pdf
http://justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/proiecte_spre_examinare/2016/martie/Proiect_Legii_Avocatura_versiunea_actuala.pdf
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cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor 

, în Colegiul disciplinar al judecătorilor este inclus 

şi un reprezentant al societăţii civile. 

 

Avocaţii: 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. 

Din aceste considerente, prin Ordinul Ministrului 

Justiției nr. 388 din 16 septembrie 2014 a fost creat 

grupul de lucru pentru elaborarea proiectului Legii 

de modificare și completarea Legii nr. 1260-XV din 

19 iulie 2002 cu privire la avocatură prin 

intermediul căruia, Comisia de etică și disciplină va 

fi compusă din delegați de la fiecare barou, 3 

reprezentanți ai societății civile care nu sunt avocați, 

aleși prin concurs de către Consiliul Național pentru 

Asistență Juridică Garantată de Stat, iar restul 

membrilor vor fi aleși de către Congres. Proiectul a 

fost definitivat și remis spre avizare și consultare 

publică tuturor autorităților interesate prin scrisoarea 

nr. 03/6052 din 15 iunie 2015.  

 

Consultările publice pe marginea versiunii inițiale a 

proiectului legii au avut loc la 22 decembrie 2014 și 

27 februarie 2015 (dezbateri publice).  

 

Proiectul a fost remis spre avizare și consultare 

publică prin scrisoarea nr. 03/6052 din 15 iunie 

2015. 

Link:  http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc

=192 (proiect cu nr. 133). 

 

Proiectul a fost definitivat în baza avizelor 

instituțiilor interesate și a fost organizat o ședință a 

grupului de lucru care a avut loc pe data de 2 

octombrie 2015. 

 

În urma coordonării poziției definitivate, proiectul 

delege a fost remis spre expertiză anticorupție prin 

scrisoarea nr. 03/11093 din 20 octombrie 2015. 

 

Proiectul a fost definitivat și remis spre examinare și 

aprobare Guvernului prin scrisoarea nr. 03/11149 

http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=192
http://justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=192
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din 21 octombrie 2015. 

 

Totodată, proiectul a fost pregătit pentru expertizare 

de către Consiliul Europei, fiind transmis Direcției 

relații internaționale și integrare europeană la data 

de 22 octombrie 2015. 

 

Direcția Profesii și Servicii Juridice a înaintat 

observațiile sale Direcției elaborare a actelor 

normative privind includerea reprezentanților 

societății civile încadrul Comisiei de etică a 

avocaților.  

 

 

Executorii judecătoreşti:   

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:   

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 :   

 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 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.  Proiectul a fost 

înregistrat în Parlament la data de 8 iulie 2015 cu 

numărul 273 și este în proces de examinare. 

 

 

Administratorii autorizați:  

În temeiul art. 7 din Legea nr. 161 din 18 iulie 2014 

cu privire la administratorii autorizați, a fost 
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adoptată Hotărîrea Guvernului nr. 817 din 12 

noiembrie 2015 pentur aprobarea Regulamentului 

cu privire la activitatea Comisiei de autorizare și 

disciplină a administratorilor autorizați. Potrivit pct. 

5 lit. c) și d) din Hotărîrea de Guvern precitată, din 

Comisia de autorizare și disciplină fac parte: un 

profesor universitar în drept, desemnat prin concurs 

public de Ministerul Justiţiei și un profesor 

universitar în ştiinţe economice, desemnat prin 

concurs public de Ministerul Economiei.  

 

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  reprezentanţii 

sectorului justiţiei 

 

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. 

http://www.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/publications

/ 

Acț. 4.3.2 p.2 -  Elaborarea 

cadrului normativ privind 

Centrul 

Naţional 

Cadrul 

normativ 

Trimestrul I-II, 

2013 

Având în vedere acţiunea 4.1.5 pct.6 ce prevede 

instituirea obligaţiei de testare la poligraf a 
Desuetă    

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/
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procedura de testare 

benevolă cu aparatul 

poligraf a reprezentanţilor 

sectorului justiţiei 

Anticorupţie, 

Procuratura 

Generală, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

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).  

 

Acț. 4.3.3. p. 1 - 

Elaborarea proiectului de  

modificare a cadrului 

normativ în vederea 

reglementării instituţiei 

avertizorilor de integritate 

şi protecţiei acestora 

Centrul 

Naţional 

Anticorupţie 

 

Proiect de 

lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

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: 

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.    

 

Realizată* Realizată de 

personalul 

angajat în limita 

bugetului anual 

aprobat pentru 

instituţiile 

publice 

relevante. 

- Legea  nr. 

277  din  27.1

2.2011 privind 

modificarea şi 

completarea 

unor acte 

legislative. 

  

 

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 

Realizată* 

 

-  Hotărîrea de 

Guvern nr.707 

din 

09.09.2013 

privind 

aprobarea 

Regulamentul

ui – cadru cu 

privire la 

avertizorii de 

integritate. 

http://lex.justi

ce.md/index.p

hp?action=vie

w&view=doc

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342057
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342057
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342057
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342057
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342057
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342057
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=342057
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349584
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349584
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349584
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349584
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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 integritate 

în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii 

(conform anexei la Regulamentul – cadru privind 

avertizorii de integritate.) 

 

 

 

 

&lang=1&id=

349584 

 

www.csm.md. 

Hotărîrea 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 

Regulamentul

ui privind 

avertizorii de 

integritate. 

Ordinul MAI 

nr. 350 din 

12.11.2013 

„Cu privire la 

aprobarea 

Regulamentul

ui privind 

avertizorii de 

integritate din 

cadrul MAI” 

 

Acț. 4.3.3 p.4 -  

Mediatizarea instituţiei 

avertizorilor de integritate 

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 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 

Realizată* Acţiunea a fost 

realizată de 

personalul 

angajat în limita 

bugetului anual 

aprobat pentru 

Centru. 

 

 Comunicate 

prezentate pe 

pagina web a 

instituţiei: 

http://cna.md/r

o/evenimente/

bilantul-

ciclului-

instruiri-

avertizorii-

integritate 

http://cna.md/r

o/evenimente/

cna-despre-

avertizorii-

http://www.csm.md/
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349584
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349584
http://www.csm.md/
http://csm.md/hotariri-2014.html
http://csm.md/hotariri-2014.html
http://csm.md/hotariri-2014.html
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
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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 

integritate 

http://cna.md/r

o/evenimente/

cna-are-

regulament-

intern-privind-

avertizorii-

integritate 

 

 

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. 

 

Desueta  

 

 

-  http://csm.md/

informatii-

utile/sentinte.h

tml 

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://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
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ACŢIUNI CU CARACTER CONTINUU  

(Trimestrul IV, 2011 – Trimestrul II, 2016) 

 

Numărul domeniului de 

intervenţie, numărul şi 

denumirea acţiunii, 

conform Planului de 

acţiuni 

Instituţii 

responsabile 

Indicatorii de 

rezultat 

din Planul 

 de acţiuni 

Termenul  

prevăzut  

pentru  

implementare

a acţiunii 

Măsurile întreprinse (descriere succintă, 

concisă, unitară) 

 

Nivelul de 

implementare 

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 

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 

Mijloacele pentru executarea acțiunii au fost 

prevăzute în bugetul Centrului Național 

Anticorupție. 

A fost elaborat Caietul de sarcini pentru Sistemul 

Informatic „Cazierul Integrității profesionale a 

agenților publici”. 

 
Acțiunea va fi realizată de CNA pe parcursul 

anului 2016. 

Potrivit pct. 6 al Hotărârii Guvernului nr.1181 din 

22.12.2010 privind monitorizarea procesului de 

implementare a legislaţiei, Ministerul Justiției 

este desemnat în calitate de coordonatoral 

procesului de monitorizare a implementării 

legislaţiei, avînd în atribuție elaborarea 

proiectului hotărârii de Guvern privind aprobarea 

listei actelor legislative şi normative care urmează 

a fi monitorizate. Legea nr.325 din 23.12.2013 

privind testarea integrității profesionaleurmează a 

fi inclusă în lista actelor legislative şi normative 

care vor fi monitorizate. 

Anul 2016 

CNA: 

Prevederile referitoare la aplicarea testului de 

integritate au fost aplicate în perioada 14 

februarie 2014-16 aprilie 2015. Astfel, în 

perioada februarie-august 2014 au fost 

desfăşurate acţiuni preparatorii de instruire şi 

informare, iar în intervalul august 2014-aprilie 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

  

 

Raportul 

cu privire 

la 

implement

area Legii 

nr.325/23.

12.2013 

pînă la 

data de 

14.02.201

5 

http://cna.

md/ro/taxo

nomy/term

/210/ 

Decizia 

CSN nr. 7-

574 

privind 

rezultatele 

audierilor 

din 

domeniul 

prevenirii 

corupției 

Extras din 

Raportul 

de 

activitate 

http://cna.md/ro/taxonomy/term/210/
http://cna.md/ro/taxonomy/term/210/
http://cna.md/ro/taxonomy/term/210/
http://cna.md/ro/taxonomy/term/210/
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2015 au fost aplicate teste de integritate.   

La data de 16.04.2015 Curtea Constituţională a 

publicat Hotărîrea nr.7 „Pentru controlul 

constituţionalităţii unor prevederi din Legea 

nr.325 din 23.12.2013 privind testarea integrităţii 

profesională”, prin care a fost invalidat, în mare 

parte, mecanismul de aplicare a Legii 

nr.325/2013. În rezultat, rata denunţării a scăzut 

mai mult de două ori pînă la sfârşitul anului 2015. 

Conform articolului 19 al Legii nr.325/2013, 

controlul parlamentar asupra activităţii de testare 

a integrităţii profesionale este exercitat de către 

Comisia securitate naţională, apărare şi ordine 

publică şi Comisia juridică, numiri şi imunităţi. În 

acest sens, CNA a elaborat Raportul cu privire la 

implementarea Legii nr.325/23.12.2013 pînă la 

data de 14.02.2015 (Anexa 1), care a fost 

prezentat Parlamentului şi publicat pe pagina web 

a instituţiei 

(http://cna.md/ro/taxonomy/term/210/). La 17 

decembrie 2015, în şedinţa plenară a 

Parlamentului a fost audiat Raportul de activitate 

al CNA pe anii 2014-2015, care la secţiunea 5.3 

prezintă rezultatele testării integrităţii 

profesionale. (Anexa 2). 

Totodată, în cadrul şedinţei Comisiei securitate 

naţională, apărare şi ordine publică din data de 01 

decembrie 2015 a fost audiat Centrul Naţional 

Anticorupţie şi Serviciul de Informaţii şi 

Securitate cu privire la progresele aplicării 

testelor de integritate, fiind emisă Decizia CSN 

nr. 7-574 privind rezultatele audierilor din 

domeniul prevenirii corupției (Anexa 3).  

În baza Hotărîrii Guvernului 767 din  19.09.2014 

pentru implementarea Legii nr.325 din 23 

decembrie 2013 privind testarea integrităţii 

profesionale, prin care s-a adoptat Regulamentul 

cu privire la ţinerea şi utilizarea cazierului privind 

integritatea profesională a agenţilor publici, CNA 

a recepţionat solicitări de la autorităţile 

administraţiei publice pentru eliberarea cazierelor 

de integritate. Astfel, începînd cu 09 februarie 

2015 şi pînă în prezent au fost recepţionate 111 

solicitări de la autorităţile publice, în 

conformitate cu înscrierile din Registrul 

solicitărilor de cazier de integritate (Anexa 4). 
Rezultatele testelor de integritate au fost 

al CNA, 

perioada: 

2014-2015 

http://cna.

md/sites/d

efault/files

/statdata/ra

port_cna_

24.02.16.p

df 

Legea 

102/2016 

http://parla

ment.md/Pr

ocesulLegis

lativ/Proiect

edeactelegis

lative/tabid/

61/Legislati

vId/2934/la

nguage/ro-

RO/Default.

aspx 

http://cna.md/ro/taxonomy/term/210/
http://cna.md/sites/default/files/statdata/raport_cna_24.02.16.pdf
http://cna.md/sites/default/files/statdata/raport_cna_24.02.16.pdf
http://cna.md/sites/default/files/statdata/raport_cna_24.02.16.pdf
http://cna.md/sites/default/files/statdata/raport_cna_24.02.16.pdf
http://cna.md/sites/default/files/statdata/raport_cna_24.02.16.pdf
http://cna.md/sites/default/files/statdata/raport_cna_24.02.16.pdf
http://cna.md/sites/default/files/statdata/raport_cna_24.02.16.pdf
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2934/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2934/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2934/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2934/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2934/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2934/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2934/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2934/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2934/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2934/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2934/language/ro-RO/Default.aspx
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contestate de 40 funcţionari publici în instanţele 

de judecată. La moment CNA a înregistrat 25 

cîştiguri de cauză, şi 9 pierderi. Menţionăm că  

nici într-un caz nu au fost contestate acţiunile 

testorului, fiind înaintate obiecţii ce ţin de 

neinformarea de către angajator, aplicarea de 

către angajator a sancţiunilor disciplinare cu 

încălcarea procedurilor, ş.a., fapt care a dus la 

restabilirea în funcţie a 9 persoane. Rezultatele 

detaliate ale monitorizării procesele de judecată 

pentru contestarea rezultatelor testelor de 

integritate se regăsesc în Nota informativă din 

Anexa 5. 
La 26 mai 2016 a fost adoptată în lectura a II-a 

legea care face posibilă aplicarea testului de 

integritate, rezultatele aplicării urmînd a fi 

prezentate ulterior. Legea de modificare prevede 

instituirea  unui control judiciar asupra 

mijloacelor și metodelor tehnice de realizare a 

testelor și extinde cîmpul de acțiune a legii de la 

testarea angajaților publici la evaluarea 

integrității instituțiilor din care aceștia fac parte. 

Practica pozitivă înregistrată de CNA în aplicarea 

testelor de integritate pentru care survin 

consecinţe disciplinare non-penale, 

implementarea testelor unui cerc extins de agenţi 

publici şi efectul mobilizator al acestora asupra 

agenţilor publici de a cunoaşte standardele de 

comportament integru – au transformat Moldova 

într-o eventuală sursă de bune practici 

internaţionale de prevenire a corupţiei. Iniţiativa 

regională asiatică pentru soluţii inovative în 

domeniul integrităţii serviciilor publice (hubul de 

la Astana), Consiliul Europei, Ministerului 

Justiţiei din Ucraina, Agenţia Anticorupţie a 

Serbiei, precum şi omologii lituanieni au iniţiat 

diferite activităţi pentru a prelua  experienţa 

aplicării testelor de integritate. Printre altele, un 

proiect de lege cu privire la testarea integrităţii 

profesionale se află deja în Rada de la Kiev. 

Organizaţii precum OSCE, OECD, Iniţiativa 

Regională Anticorupţie din cadrul Pactului de 

Stabilitate în Sud-Estul Europei şi Iniţiativa 

Globală Anticorupţie din cadrul ONU – au 

manifestat la fel interes faţă de această practică a 

Moldovei, reprezentanţii CNA fiind invitaţi să 

prezinte la forurile acestor organizaţii rezultatele 
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sale. Succesele obţinute prin aplicarea acestui 

instrument, chiar dacă par modeste în ţară, 

proiectează o imagine pozitivă în exterior a 

Republicii Moldova. 

 

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 comportamentului 

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; 

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. 

 

Anul 2015 

CNA: 

Acţiunea are caracter permanent şi se realizează 

periodic, în virtutea apariţiei noilor instrumente. 

La data de 20 ianuarie 2015 în Hotelul Codru, 

mun. Chișinău a fost organizată o masă rotundă cu 

genericul Pachetul de legi anticorupţie: între 

aşteptări şi realizări, organizată în parteneriat cu 

Consiliul Europei, în cadrul Reţelei de Cooperare 

Programate a Parteneriatului Estic şi proiectului 

regional “Lupta împotriva corupţiei şi promovarea 

bunei guvernări” unde s-a desfăşurat dezbaterea 

pachetului de legi anticorupţie privind testarea 

integrităţii profesionale, confiscarea extinsă şi 

îmbogăţirea ilicită, elaborat cu suportul experţilor 

Consiliului Europei şi adoptat în 2013. 

Evenimentul a reprezentat o oportunitate de a 

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.m

d: 
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d/ro/evenim

ente/continu

a-instruirile-

privind-

testarea-

integritatii-

profesionale

-vama 

http://cna.m

d/ro/evenim

ente/angajat

ii-bnm-vor-

afla-mai-

multe-

despre-

testarea-

integritatii-

profesionale 

http://cna.m

d/ro/evenim

ente/cna-

despre-

testarea-

integritatii-

profesionale

-falesti 

http://cna.m

d/ro/evenim

ente/instruir

i-despre-

testarea-

integritatii-

profesionale

-oficiile-

teritoriale-

ale-cnas 

http://www.cna.md/
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
http://cna.md/ro/evenimente/continua-instruirile-privind-testarea-integritatii-profesionale-vama
http://cna.md/ro/evenimente/continua-instruirile-privind-testarea-integritatii-profesionale-vama
http://cna.md/ro/evenimente/continua-instruirile-privind-testarea-integritatii-profesionale-vama
http://cna.md/ro/evenimente/continua-instruirile-privind-testarea-integritatii-profesionale-vama
http://cna.md/ro/evenimente/continua-instruirile-privind-testarea-integritatii-profesionale-vama
http://cna.md/ro/evenimente/continua-instruirile-privind-testarea-integritatii-profesionale-vama
http://cna.md/ro/evenimente/continua-instruirile-privind-testarea-integritatii-profesionale-vama
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
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
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
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
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
http://cna.md/ro/evenimente/cna-despre-testarea-integritatii-profesionale-falesti
http://cna.md/ro/evenimente/cna-despre-testarea-integritatii-profesionale-falesti
http://cna.md/ro/evenimente/cna-despre-testarea-integritatii-profesionale-falesti
http://cna.md/ro/evenimente/cna-despre-testarea-integritatii-profesionale-falesti
http://cna.md/ro/evenimente/cna-despre-testarea-integritatii-profesionale-falesti
http://cna.md/ro/evenimente/cna-despre-testarea-integritatii-profesionale-falesti
http://cna.md/ro/evenimente/cna-despre-testarea-integritatii-profesionale-falesti
http://cna.md/ro/evenimente/cna-despre-testarea-integritatii-profesionale-falesti
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/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/instruiri-despre-testarea-integritatii-profesionale-oficiile-teritoriale-ale-cnas
http://cna.md/ro/evenimente/instruiri-despre-testarea-integritatii-profesionale-oficiile-teritoriale-ale-cnas


61 
 

compara aşteptările ce au însoţit promovarea 

proiectelor respective cu realizările obţinute în 

primul an de implementare, precum şi dificultăţile 

întâmpinate. 

În anul 2015 (ianuarie – mai) au fost desfăşurate : 

271 instruiri anticorupţie, la care au participat 

16853 persoane, inclusiv 100 instruiri (audienţa – 

7730 agenţi publici) au fost realizate în contextul 

punerii în aplicare a Legii 325/2013. 

- Este asigurată continuitatea Campaniei “EU – 

pentru educaţie prin integritate”, actualmente cu 9 

instituţii şi organizaţii asociate: ASUSM, USM, 

USEM, facultatea de istorie de la UPS “Ion 

Creangă”, Asociaţia pentru Copii şi Tineret 

“Făclia”, Colegiul de microelectronică şi tehnică 

de calcul, ELSA, USARB şi Colegiul de 

Transporturi.  

În cooperare cu Asociaţia Studenţilor Facultăţilor 

de Drept din Republica Moldova (ELSA) a fost 

lansat proiectul CNA-ul Studenţesc, care întruneşte 

actualmente 15 membri. Elaborat un Plan de 

acţiuni conform căruia aceştia urmează să 

desfăşoare instruiri sub formă de seminare, 

training-uri, workshop-uri, prin care să informeze 

studenţii şi profesorii despre standardele de 

integritate care ar trebui să existe în mediul 

universitar. Cu suportul Fundaţiei Hanns Seidel, la 

29 iunie – 03 iulie se va desfăşura Şcoala de vară 

pentru membrii CNA Studenţesc cu genericul 

„Formare de formatori anticorupţie”. 

-  CNA a aderat la iniţiativa „Caravana 

Anticorupţie”, implementată în cadrul Proiectului 

„PLĂTEŞTE ZERO PENTRU CE ŢI SE 

CUVINE”, iniţiat de Asociaţia PRO Democraţia în 

parteneriat cu Direcţia Generală Anticorupţie a 

MAI din România şi Fundaţia Hanns Seidel pentru 

România şi Republica Moldova. Proiectul a derulat 

având drept scop informarea, conştientizarea şi 

implicarea tinerilor în prevenirea faptelor de 

corupţie. În mai 2015, mai mulţi tineri din 

Republica Moldova şi România împreună cu 

mentorii lor, ofiţeri CNA şi DGA, au participat la 

un work-shop anticorupţie în cadrul proiectului 

„Plăteşte Zero pentru ce ţi se cuvine”, aceştia au 

făcut schimb de idei despre modul în care 

fenomenul corupţiei subminează democraţia şi 

buna guvernare a ţării. Campania a continuat în 
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august 2015 cu activităţi ce se vor realiza în mun. 

Chişinău şi or. Cahul. 

- februarie 2015 două spoturi anticorupţie ale CNA 

sunt difuzate în transportul public din Chişinău şi 

municipiul Bălţi. Publicitatea este plasată în peste 

100 de troleibuze din capitală, dotate cu monitoare, 

şi în 23 de troleibuze din Bălţi. Potrivit unui acord 

încheiat între CNA şi Casa Audio, mesajele sunt 

difuzate zilnic, la fiecare 9 minute, fiind planificate 

circa 11 000 de vizualizări pe zi. 

- CNA în colaborare cu postul de radio Jurnal FM 

o organizat şi desfăşurat 8 emisiuni anticorupţie, la 

care sau discutat subiecte privind prevenirea 

corupţiei, 

 Cadrul normativ privind integritatea; Testarea 

integrităţii profesionale. Progrese şi perspective; 

Expertiza anticorupţie – element al prevenirii 

corupţiei. 

 

Pe parcursul anului 2015, în vederea sensibilizării 

cetăţenilor privind cultura anticorupţie şi 

implementarea principiului toleranţă zero faţă de 

corupţie, CNA a asigurat desfăşurarea a 555 

instruiri anticorupţie, la care au participat 30.481 

persoane, dintre care 14.340 - agenţi publici.  

Anul 2016: 

CNA: 

În cadrul instruirilor anticorupţie şi activităţilor de 

interacţiune civilă, efectuate de CNA, se comunică 

funcţionarilor publici şi grupurilor sociale despre 

noile instrumente de prevenire a comportamentului 

corupţional cum ar fi testarea integrităţii 

profesionale. 

Pe parcursul anului 2016, în vederea sensibilizării 

cetăţenilor privind cultura anticorupţie şi 

implementarea principiului toleranţă zero faţă de 

corupţie, CNA a asigurat desfăşurarea a 351 

instruiri anticorupţie, la care au participat 16 438 

persoane, dintre care 5 709 - agenţi publici, 8 134 - 

elevi şi studenţi, iar 2595 – alte categorii. 

În perioada 11-15 iulie 2016 la Şcoala de vară 

„Tinerii împotriva corupţiei” participanţii au 

beneficiat de un panel cu tematica „Judecarea 

cazurilor de corupţie”, condus de  

Ghenadie Pavliuc, Judecător judecătoria Buiucani.  

Au fost realizate 3 sesiuni din 10 planificate ale 
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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/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/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://cna.md/ro/evenimente/anunt-presa
http://mai.gov.md/content/28750
http://mai.gov.md/content/28750
http://mai.gov.md/content/28750
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de investigaţie cu particularităţile activităţilor de 

prevenire şi combatere a corupţiei,  cu suportul 

proiectului PNUD de consolidare a capacităţilor de 

prevenire şi a celor analitice ale CNA. 

http://mai.g

ov.md/conte

nt/29284 

 

http://mai.g

ov.md/conte

nt/28311 
 
Comunicate 

pe pagina 

web 

www.cna.m

d: 

  

Anul 2015 - 

CNA 

http://cna.m

d/ro/evenim

ente/intervi

u-

vicedirector

ul-cna-

cristina-

tarna-

jumatate-

functionari-

sunt-

predispusi-

acte 

 

http://cna.m

d/ro/evenim

ente/cna-

invita-masa-

rotunda-

pachetul-

legi-

anticoruptie

-intre-

asteptari-si-

realizari 

 

http://cna.m

d/ro/evenim

ente/despre-

efectul-

testarilor-

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://www.cna.md/
http://www.cna.md/
http://cna.md/ro/evenimente/interviu-vicedirectorul-cna-cristina-tarna-jumatate-functionari-sunt-predispusi-acte
http://cna.md/ro/evenimente/interviu-vicedirectorul-cna-cristina-tarna-jumatate-functionari-sunt-predispusi-acte
http://cna.md/ro/evenimente/interviu-vicedirectorul-cna-cristina-tarna-jumatate-functionari-sunt-predispusi-acte
http://cna.md/ro/evenimente/interviu-vicedirectorul-cna-cristina-tarna-jumatate-functionari-sunt-predispusi-acte
http://cna.md/ro/evenimente/interviu-vicedirectorul-cna-cristina-tarna-jumatate-functionari-sunt-predispusi-acte
http://cna.md/ro/evenimente/interviu-vicedirectorul-cna-cristina-tarna-jumatate-functionari-sunt-predispusi-acte
http://cna.md/ro/evenimente/interviu-vicedirectorul-cna-cristina-tarna-jumatate-functionari-sunt-predispusi-acte
http://cna.md/ro/evenimente/interviu-vicedirectorul-cna-cristina-tarna-jumatate-functionari-sunt-predispusi-acte
http://cna.md/ro/evenimente/interviu-vicedirectorul-cna-cristina-tarna-jumatate-functionari-sunt-predispusi-acte
http://cna.md/ro/evenimente/interviu-vicedirectorul-cna-cristina-tarna-jumatate-functionari-sunt-predispusi-acte
http://cna.md/ro/evenimente/interviu-vicedirectorul-cna-cristina-tarna-jumatate-functionari-sunt-predispusi-acte
http://cna.md/ro/evenimente/interviu-vicedirectorul-cna-cristina-tarna-jumatate-functionari-sunt-predispusi-acte
http://cna.md/ro/evenimente/interviu-vicedirectorul-cna-cristina-tarna-jumatate-functionari-sunt-predispusi-acte
http://cna.md/ro/evenimente/cna-invita-masa-rotunda-pachetul-legi-anticoruptie-intre-asteptari-si-realizari
http://cna.md/ro/evenimente/cna-invita-masa-rotunda-pachetul-legi-anticoruptie-intre-asteptari-si-realizari
http://cna.md/ro/evenimente/cna-invita-masa-rotunda-pachetul-legi-anticoruptie-intre-asteptari-si-realizari
http://cna.md/ro/evenimente/cna-invita-masa-rotunda-pachetul-legi-anticoruptie-intre-asteptari-si-realizari
http://cna.md/ro/evenimente/cna-invita-masa-rotunda-pachetul-legi-anticoruptie-intre-asteptari-si-realizari
http://cna.md/ro/evenimente/cna-invita-masa-rotunda-pachetul-legi-anticoruptie-intre-asteptari-si-realizari
http://cna.md/ro/evenimente/cna-invita-masa-rotunda-pachetul-legi-anticoruptie-intre-asteptari-si-realizari
http://cna.md/ro/evenimente/cna-invita-masa-rotunda-pachetul-legi-anticoruptie-intre-asteptari-si-realizari
http://cna.md/ro/evenimente/cna-invita-masa-rotunda-pachetul-legi-anticoruptie-intre-asteptari-si-realizari
http://cna.md/ro/evenimente/cna-invita-masa-rotunda-pachetul-legi-anticoruptie-intre-asteptari-si-realizari
http://cna.md/ro/evenimente/cna-invita-masa-rotunda-pachetul-legi-anticoruptie-intre-asteptari-si-realizari
http://cna.md/ro/evenimente/despre-efectul-testarilor-operate-centrul-national-anticoruptie-rmoldova
http://cna.md/ro/evenimente/despre-efectul-testarilor-operate-centrul-national-anticoruptie-rmoldova
http://cna.md/ro/evenimente/despre-efectul-testarilor-operate-centrul-national-anticoruptie-rmoldova
http://cna.md/ro/evenimente/despre-efectul-testarilor-operate-centrul-national-anticoruptie-rmoldova
http://cna.md/ro/evenimente/despre-efectul-testarilor-operate-centrul-national-anticoruptie-rmoldova
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operate-

centrul-

national-

anticoruptie

-rmoldova 

 

http://cna.m

d/ro/evenim

ente/carava

na-

integritatii-

tinerii-

sfideaza-

coruptia-

nord 

 

http://cna.m

d/ro/evenim

ente/cna-si-

cpdom-vor-

colabora-

domeniul-

prevenirii-

si-

combaterii-

coruptiei 

 

http://cna.m

d/ro/evenim

ente/proiect

-national-

inedit-cna-

studentesc 

 

http://cna.m

d/ro/evenim

ente/directo

rul-adjunct-

al-cna-

cristina-

tarna-

despre-

factorii-

care-

blocheaza-

lupta-

coruptia 

http://cna.md/ro/evenimente/despre-efectul-testarilor-operate-centrul-national-anticoruptie-rmoldova
http://cna.md/ro/evenimente/despre-efectul-testarilor-operate-centrul-national-anticoruptie-rmoldova
http://cna.md/ro/evenimente/despre-efectul-testarilor-operate-centrul-national-anticoruptie-rmoldova
http://cna.md/ro/evenimente/despre-efectul-testarilor-operate-centrul-national-anticoruptie-rmoldova
http://cna.md/ro/evenimente/despre-efectul-testarilor-operate-centrul-national-anticoruptie-rmoldova
http://cna.md/ro/evenimente/caravana-integritatii-tinerii-sfideaza-coruptia-nord
http://cna.md/ro/evenimente/caravana-integritatii-tinerii-sfideaza-coruptia-nord
http://cna.md/ro/evenimente/caravana-integritatii-tinerii-sfideaza-coruptia-nord
http://cna.md/ro/evenimente/caravana-integritatii-tinerii-sfideaza-coruptia-nord
http://cna.md/ro/evenimente/caravana-integritatii-tinerii-sfideaza-coruptia-nord
http://cna.md/ro/evenimente/caravana-integritatii-tinerii-sfideaza-coruptia-nord
http://cna.md/ro/evenimente/caravana-integritatii-tinerii-sfideaza-coruptia-nord
http://cna.md/ro/evenimente/caravana-integritatii-tinerii-sfideaza-coruptia-nord
http://cna.md/ro/evenimente/caravana-integritatii-tinerii-sfideaza-coruptia-nord
http://cna.md/ro/evenimente/cna-si-cpdom-vor-colabora-domeniul-prevenirii-si-combaterii-coruptiei
http://cna.md/ro/evenimente/cna-si-cpdom-vor-colabora-domeniul-prevenirii-si-combaterii-coruptiei
http://cna.md/ro/evenimente/cna-si-cpdom-vor-colabora-domeniul-prevenirii-si-combaterii-coruptiei
http://cna.md/ro/evenimente/cna-si-cpdom-vor-colabora-domeniul-prevenirii-si-combaterii-coruptiei
http://cna.md/ro/evenimente/cna-si-cpdom-vor-colabora-domeniul-prevenirii-si-combaterii-coruptiei
http://cna.md/ro/evenimente/cna-si-cpdom-vor-colabora-domeniul-prevenirii-si-combaterii-coruptiei
http://cna.md/ro/evenimente/cna-si-cpdom-vor-colabora-domeniul-prevenirii-si-combaterii-coruptiei
http://cna.md/ro/evenimente/cna-si-cpdom-vor-colabora-domeniul-prevenirii-si-combaterii-coruptiei
http://cna.md/ro/evenimente/cna-si-cpdom-vor-colabora-domeniul-prevenirii-si-combaterii-coruptiei
http://cna.md/ro/evenimente/cna-si-cpdom-vor-colabora-domeniul-prevenirii-si-combaterii-coruptiei
http://cna.md/ro/evenimente/proiect-national-inedit-cna-studentesc
http://cna.md/ro/evenimente/proiect-national-inedit-cna-studentesc
http://cna.md/ro/evenimente/proiect-national-inedit-cna-studentesc
http://cna.md/ro/evenimente/proiect-national-inedit-cna-studentesc
http://cna.md/ro/evenimente/proiect-national-inedit-cna-studentesc
http://cna.md/ro/evenimente/proiect-national-inedit-cna-studentesc
http://cna.md/ro/evenimente/directorul-adjunct-al-cna-cristina-tarna-despre-factorii-care-blocheaza-lupta-coruptia
http://cna.md/ro/evenimente/directorul-adjunct-al-cna-cristina-tarna-despre-factorii-care-blocheaza-lupta-coruptia
http://cna.md/ro/evenimente/directorul-adjunct-al-cna-cristina-tarna-despre-factorii-care-blocheaza-lupta-coruptia
http://cna.md/ro/evenimente/directorul-adjunct-al-cna-cristina-tarna-despre-factorii-care-blocheaza-lupta-coruptia
http://cna.md/ro/evenimente/directorul-adjunct-al-cna-cristina-tarna-despre-factorii-care-blocheaza-lupta-coruptia
http://cna.md/ro/evenimente/directorul-adjunct-al-cna-cristina-tarna-despre-factorii-care-blocheaza-lupta-coruptia
http://cna.md/ro/evenimente/directorul-adjunct-al-cna-cristina-tarna-despre-factorii-care-blocheaza-lupta-coruptia
http://cna.md/ro/evenimente/directorul-adjunct-al-cna-cristina-tarna-despre-factorii-care-blocheaza-lupta-coruptia
http://cna.md/ro/evenimente/directorul-adjunct-al-cna-cristina-tarna-despre-factorii-care-blocheaza-lupta-coruptia
http://cna.md/ro/evenimente/directorul-adjunct-al-cna-cristina-tarna-despre-factorii-care-blocheaza-lupta-coruptia
http://cna.md/ro/evenimente/directorul-adjunct-al-cna-cristina-tarna-despre-factorii-care-blocheaza-lupta-coruptia
http://cna.md/ro/evenimente/directorul-adjunct-al-cna-cristina-tarna-despre-factorii-care-blocheaza-lupta-coruptia
http://cna.md/ro/evenimente/directorul-adjunct-al-cna-cristina-tarna-despre-factorii-care-blocheaza-lupta-coruptia
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http://cna.m

d/ro/evenim

ente/spoturi

-si-panouri-

mesaje-

anticoruptie

-transportul-

public-

chisinau-si-

balti-sunt 

 

http://cna.m

d/ro/evenim

ente/ix-

editie-

scolii-vara-

anticoruptie

-despre-

integritate 

 

Anul 2016: 

CNA: 

Comunicate 

pe pagina 

web: 

http://cna.m

d/ro/evenim

ente/au-

inceput-

lucrarile-

celei-10-

editii-scolii-

vara-tinerii-

impotriva-

coruptiei 

 

 

 

4.1.5 p.9 - Instituirea şi 

aplicarea mecanismului 

de testare cu aparatul 

poligraf 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Procuratura 

Generală, 

Centrul Național 

Anticorupție 
Ministerul 

Numărul de testări 

efectuate 

Trimestrul III,  

2014 - 

Trimestrul IV, 

2016 

CNA:  

Pentru a asigura realizarea prevederilor Legii 

nr.269 din 12.12.2008, CNA a elaborat proiectul 

Hotărârii de Guvern cu privire la unele măsuri de 

realizare a Legii 269-XVI din 12 decembrie 2008 

privind aplicarea testării la detectorul 

comportamentului simulat (poligraf) 

MAI: 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

Acţiunea a 

fost realizată 

de personalul 

angajat în 

limita 

bugetului 

anual aprobat 

pentru Centrul 

CSM: 

Nu au fost 

desfăşurate 

instruiri şi nici 

testări, 

deoarece nu a 

fost achiziţionat 

aparatul 

http://cna.m

d/sites/defa

ult/files/proi

ecte_decizii

%20/anunte

lab.pr_.hg_.

masuripolig

rafcomisie.p

http://cna.md/ro/evenimente/spoturi-si-panouri-mesaje-anticoruptie-transportul-public-chisinau-si-balti-sunt
http://cna.md/ro/evenimente/spoturi-si-panouri-mesaje-anticoruptie-transportul-public-chisinau-si-balti-sunt
http://cna.md/ro/evenimente/spoturi-si-panouri-mesaje-anticoruptie-transportul-public-chisinau-si-balti-sunt
http://cna.md/ro/evenimente/spoturi-si-panouri-mesaje-anticoruptie-transportul-public-chisinau-si-balti-sunt
http://cna.md/ro/evenimente/spoturi-si-panouri-mesaje-anticoruptie-transportul-public-chisinau-si-balti-sunt
http://cna.md/ro/evenimente/spoturi-si-panouri-mesaje-anticoruptie-transportul-public-chisinau-si-balti-sunt
http://cna.md/ro/evenimente/spoturi-si-panouri-mesaje-anticoruptie-transportul-public-chisinau-si-balti-sunt
http://cna.md/ro/evenimente/spoturi-si-panouri-mesaje-anticoruptie-transportul-public-chisinau-si-balti-sunt
http://cna.md/ro/evenimente/spoturi-si-panouri-mesaje-anticoruptie-transportul-public-chisinau-si-balti-sunt
http://cna.md/ro/evenimente/spoturi-si-panouri-mesaje-anticoruptie-transportul-public-chisinau-si-balti-sunt
http://cna.md/ro/evenimente/ix-editie-scolii-vara-anticoruptie-despre-integritate
http://cna.md/ro/evenimente/ix-editie-scolii-vara-anticoruptie-despre-integritate
http://cna.md/ro/evenimente/ix-editie-scolii-vara-anticoruptie-despre-integritate
http://cna.md/ro/evenimente/ix-editie-scolii-vara-anticoruptie-despre-integritate
http://cna.md/ro/evenimente/ix-editie-scolii-vara-anticoruptie-despre-integritate
http://cna.md/ro/evenimente/ix-editie-scolii-vara-anticoruptie-despre-integritate
http://cna.md/ro/evenimente/ix-editie-scolii-vara-anticoruptie-despre-integritate
http://cna.md/ro/evenimente/ix-editie-scolii-vara-anticoruptie-despre-integritate
http://cna.md/ro/evenimente/au-inceput-lucrarile-celei-10-editii-scolii-vara-tinerii-impotriva-coruptiei
http://cna.md/ro/evenimente/au-inceput-lucrarile-celei-10-editii-scolii-vara-tinerii-impotriva-coruptiei
http://cna.md/ro/evenimente/au-inceput-lucrarile-celei-10-editii-scolii-vara-tinerii-impotriva-coruptiei
http://cna.md/ro/evenimente/au-inceput-lucrarile-celei-10-editii-scolii-vara-tinerii-impotriva-coruptiei
http://cna.md/ro/evenimente/au-inceput-lucrarile-celei-10-editii-scolii-vara-tinerii-impotriva-coruptiei
http://cna.md/ro/evenimente/au-inceput-lucrarile-celei-10-editii-scolii-vara-tinerii-impotriva-coruptiei
http://cna.md/ro/evenimente/au-inceput-lucrarile-celei-10-editii-scolii-vara-tinerii-impotriva-coruptiei
http://cna.md/ro/evenimente/au-inceput-lucrarile-celei-10-editii-scolii-vara-tinerii-impotriva-coruptiei
http://cna.md/ro/evenimente/au-inceput-lucrarile-celei-10-editii-scolii-vara-tinerii-impotriva-coruptiei
http://cna.md/ro/evenimente/au-inceput-lucrarile-celei-10-editii-scolii-vara-tinerii-impotriva-coruptiei
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
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
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Afacerilor Interne, 

Serviciul Vamal 

 

În perioada 02.12.-04.12.2013 a fost organizată şi 

desfăşurată cursul specializat „Utilizare 

poligrafului detecţie”. 

Întru realizarea acestei acţiuni, MAI se confruntă 

cu următoarele probleme interne: 

- lipsa cadrului normativ intern de 

activitate a subdiviziunii care va 

efectua testarea la aparatul poligraf 

de detenţie a comportamentului 

simulat; 

- necesitatea identificării 

subdiviziunii, competenţei şi 

specializării personalului care 

urmează să efectueze testarea la 

aparatul poligraf; 

- neachiziţionarea aparatelor poligraf, 

inclusiv şi lipsa unui aparat poligraf 

în cadrul Academiei „Ştefan cel 

Mare” a MAI; 

- revizuirea numărului de angajaţi 

instruiţi reieşind din numărul de 

aparate poligraf procurate. 

Suplimentar, ţinem să menţionăm că, efectuarea 

testării poligraf cît şi instituirea acestui mecanism 

poate fi de competenţa CNA, reieşind din 

capacităţile funcţionale avansate ale instituţiei. 

Anul 2015 

CSM: 
Raportul privind implementarea acțiunii respective 

va fi prezentat după cevor fi achiziționate aparatele 

poligraf de detecție a comportamentului simulat. 

Or, ţinînd cont de faptul că există diferite modele 

de aparate poligraf, instruirea respectivă, poate fi 

realizată numai după identificarea aparatului ce va 

fi utilizat de Consiliul Superior al Magistraturii. 

 

Anul 2016: 

CNA: 

În anul 2016, CNA a desfăşurat 32 teste cu aparatul 

poligraf (32 în 2015, 29 în 2014). Dintre acestea, 

27 la angajare, 2 în cadrul anchetelor de serviciu, 2 

la solicitarea altor instituţii.  

În anul 2014, CNA s-a angajat să elaboreze 

proiectul Hotărîrii Guvernului despre unele măsuri 

de realizare a Legii, pentru a demara activitatea de 

testare. La 19.06.2014 a fost aprobată HG nr. 475 

prin care se aprobă Regulamentul privind 

Naţional 

Anticorupţie. 

poligraf. 

 

CNA: 

Reieşind din 

faptul că în anul 

2014 au fost 

intruiţi 6 

poligrafologi, 

dintre care doar 

2 sunt angajaţi 

în continuare în 

instituţiile ce 

aplică testele, 

este necesară 

desfăşurarea 

instruirilor 

repetate pentru 

atestarea 

poligrafologilor

. Aceste 

instruiri pot fi 

desfăşurate 

doar de un 

expert 

internaţional şi 

necesită a fi 

identificate 

resurse 

financiare 

suplimentare 

pentru aceasta    

df 

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 

comportame

ntului 

simulat 

(poligraf) 

 

http://antico

ruptie.md/ru

/blog/natalia

-

markocheva

/poligraf-

prohodit-ili-

net 

 

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
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://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://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://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://anticoruptie.md/ru/blog/natalia-markocheva/poligraf-prohodit-ili-net
http://anticoruptie.md/ru/blog/natalia-markocheva/poligraf-prohodit-ili-net
http://anticoruptie.md/ru/blog/natalia-markocheva/poligraf-prohodit-ili-net
http://anticoruptie.md/ru/blog/natalia-markocheva/poligraf-prohodit-ili-net
http://anticoruptie.md/ru/blog/natalia-markocheva/poligraf-prohodit-ili-net
http://anticoruptie.md/ru/blog/natalia-markocheva/poligraf-prohodit-ili-net
http://anticoruptie.md/ru/blog/natalia-markocheva/poligraf-prohodit-ili-net
http://anticoruptie.md/ru/blog/natalia-markocheva/poligraf-prohodit-ili-net
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organizarea şi funcţionarea Comisiei de stat pentru 

testări cu utilizarea poligrafului şi Nomenclatorul 

funcţiilor în care se angajează (îndeplinesc 

serviciul) persoanele care cad sub incidenţa 

articolului 7 din Legea nr.269-XVI din 12 

decembrie 2008 privind aplicarea testării la 

detectorul comportamentului simulat. La data de 

30.10.2014, în cadrul primei şedinţe a Comisiei a 

fost ales preşedintele acesteia şi au fost aprobate o 

serie de acte necesare funcţionării acesteia şi 

pentru înregistrarea poligrafologilor.  

Urmare a înregistrării Regulamentului pentru 

înregistrarea şi atestarea poligrafologilor de către 

Ministerul Justiţiei, la data de 02 martie 2016 

poligrafologii au fost înregistraţi în Registrul 

special creat în acest sens şi au demarat nemijlocit 

activitatea de aplicare a testării. Poligrafologii sunt 

responsabili de testarea obligatorie la angajare, 

precum şi pentru testarea benevolă care are loc 

doar în cadrul unui dosar penal, la dorinţa unei din 

părţi. Pînă acum nu a fost mediatizată testarea 

benevolă deoarece poligrafologii nu erau 

înregistraţi.  

Totodată, în anul 2013 în instituţiile publice erau 6 

poligrafologi (CNA – 2, MAI – 2, SIS – 2) care au 

fost instruiţi şi au primit certificat de atestare. 

Avînd în vedere că procedurile de adoptare a 

Hotărîrii Guvernului, înregistrare la Ministerul 

Justiţiei, realizarea de către Comisia de stat a 

procedurilor preparatorii a durat atît de mult, 

certificatele poligrafologilor care au valabilitatea 

de 2 ani expiră în curînd. În legătură cu aceasta, 

CNA a expediat o solicitare pentru organizarea 

unor cursuri repetate destinate poligrafologilor, 

pentru a putea prelungi valabilitatea atestării 

acestora. La moment, testarea benevolă nu poate fi 

mediatizată pe larg, deoarece capacităţile 

poligrafologilor atestaţi la moment sunt 

condiţionate de reînnoirea certificatelor, precum şi 

încetarea din funcţie a 4 poligrafologi din cei 

existenţi. 

 

 

4.2.2 p.2 - Organizarea şi 

desfăşurarea cursurilor în 

domeniul eticii 

profesionale pentru 

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei, 

Academia “Ştefan 

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 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

În parteneriat 

cu NORLAM 

INJ- 

Surse alocate: 

Riscuri – 

nealocarea 

mijloacelor 

financiare 

Planurile de 

formare 

continuă și 

agendele 
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reprezentanţii sectorului 

justiţiei 

cel Mare”, 

uniunile 

profesiilor conexe 

sistemului justiţiei 

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 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 

45,0 mii lei 

Surse utilizat: 

45,0 mii lei 

 

Anul 2015 

În parteneriat 

cu 

NORLMAM 

INJ 

51,9/51,9 

preconizate. sunt plasate 

pe 

http://inj.md

/node/18 

 

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

 

Anul 2015 

   INJ a organizat 18 seminare, fiind instruite 440 

persoane (180 judecători, 51 procurori, 19 şefi 

secretariate, 90 asistenţi judiciari, 67 grefieri, 28 

consilieri de probaţiune și 5 persoane alte 

categorii). Unele activităţi au fost organizate în 

parteneriat cu NORLAM. 

 

Anul 2016 

INJ: 

INJ a organizat 14 seminare în cadrul cărora au 

beneficiat de instruire 294 persoane (94 procurori, 

99 judecători, 16 audienţi INJ candidaţi la funcţia 
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de judecător, 4 şefi secretariat,  30 asistenţi 

judiciari, 49 grefieri, 2 persoane alte categorii). 

Unele seminare au fost organizate în parteneriat cu 

ABA ROLI, NORLAM. 

 

MAI: 

Aspectele acţiunii vizate au fost abordate prin 

prisma disciplinei Etica şi deontologia poliţiei, 

pentru angajaţii MAI detaşaţi la cursurile de 

perfecţionare / specializare, după cum urmează: 

Aspecte acţiunii vizate au fost abordate în cadrul 

cursurilor de perfecţionare/specializare a ofiţerilor 

de urmărire penală şi investigaţii în cadrul grupei:  

- Specializarea în domeniul intervenţiei 

profesionale II în perioada 30.05 – 03.06.2016 

pentru 40 persoane; 

- Specializarea în domeniul organizării traficului 

rutier II în perioada 06.06 – 10.06.2016 pentru 23 

persoane; 

 

4.2.5.p.2 - 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 

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). 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. 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

 

  Acordurile 

de 

colaborare: 

http://justice

.gov.md/pu

blic/files/fil

e/reforma_s

ectorul_justi

tiei/coopera

rea_cu_soci

etat_civ/AC

ORD_DE_

COLABOR

ARE_Checc

hi.pdf 

 

http://justice

.gov.md/pu

blic/files/fil

e/reforma_s

ectorul_justi

tiei/coopera

rea_cu_soci

etat_civ/AC

ORD_DE_

COLABOR

ARE_Checc

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
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
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
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
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
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
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
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
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
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/cooperarea_cu_societat_civ/ACORD_DE_COLABORARE_Checchi_EN.pdf
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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 a fost făcut public la finele anului 

2014. 

 

Moldova Curată efectuează monitorizarea 

alternativă asupra 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 

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 

hi_EN.pdf 

 

http://justice

.gov.md/pu

blic/files/fil

e/reforma_s

ectorul_justi

tiei/coopera

rea_cu_soci

etat_civ/AC

ORD_DE_

COLABOR

ARE_CAP

C.pdf 

 

http://justice

.gov.md/pu

blic/files/fil

e/reforma_s

ectorul_justi

tiei/coopera

rea_cu_soci

etat_civ/aco

rd_de_colab

orare_CRJ

M.pdf 

http://justice

.gov.md/pu

blic/files/fil

e/reforma_s

ectorul_justi

tiei/coopera

rea_cu_soci

etat_civ/aco

rd_de_colab

orare_IRP.p

df 
 
scrisoarea 

07/8635 din 

05.08.2015, 

remisa 

MAEIE 

 

Rapoarte 

trimestriale

: 

http://www.igp.gov.md/
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_CAPC.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/cooperarea_cu_societat_civ/ACORD_DE_COLABORARE_CAPC.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/cooperarea_cu_societat_civ/ACORD_DE_COLABORARE_CAPC.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/cooperarea_cu_societat_civ/ACORD_DE_COLABORARE_CAPC.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/cooperarea_cu_societat_civ/ACORD_DE_COLABORARE_CAPC.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/cooperarea_cu_societat_civ/ACORD_DE_COLABORARE_CAPC.pdf
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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, radio, optându-se 

în permanenţă pentru un dialog deschis şi 

constructiv. 

Totodată menţionăm că pe parcursul anilor 2011-

2014 de către BMA al MAI au fost încheiate 

următoarele acorduri: 

Biroul Migrație și Azil a încheiat cu societatea 

civilă următoarele acorduri: 

1. Acord de colaborare între Biroul 

Migrație și Azil și Înaltul Comisariat al 

Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi 

(ICNUR) 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; monitorizarea activităţii 

Direcţiei refugiaţi a BMA în respectarea drepturilor 

omului, accesul la procedura de integrare. 

2. Acord de colaborare între BMA al MAI și ONG 

„Centrul de reabilitare a victimelor torturii 

Memoria”.  

Acordul prevede acordarea asistenţei psihologice şi 

psihoterapeutice solicitanţilor de azil, beneficiarilor 
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de protecţie umanitară şi refugiaţilor în Republica 

Moldova. Acordul a fost încheiat pentru perioada 

25.06.2013-24.06.2014. 

3. Acord de colaborare între BMA al MAI 

și AO „Asociația Națională a 

Trainerilor Europeni din Moldova” din 

29.07.2013.  

Acordul a fost încheiat pentru o perioadă 

nedeterminată și prevede instruirea şi 

perfecţionarea lingvistică a străinilor, prevăzută în 

art. 2 alin. (1) al Legii nr. 274 din 27.12.2012 

privind integrarea străinilor în Republica Moldova. 

4. Memorandumul de înţelegere dintre 

Biroul migraţie şi azil al MAI, 

Consiliul Naţional pentru Asistenţă 

Juridică Garantată de Stat şi Asociaţia 

Obştească ”Centrul de Drept al 

Avocaţilor”. Acordul a fost semnat la 

data de 07.08.2014 (termen 3 ani) și 

prevede acordarea de asistenţă juridică 

garantată de stat prin diminuarea 

impedimentelor economico-financiare 

din realizarea accesului la justiţie în 

privinţa cărora a fost dispusă luarea în 

custodie publică cu plasarea în CPTS al 

BMA. 

5. Protocolul de colaborare între BMA și Asociaţia 

Obştească ”Centrul de Drept al Avocaţilor”, 

semnat la 12.12.2012 (termenul se modifică la 

necesitate), care prevede acordarea de asistenţă 

juridică garantată de stat prin diminuarea 

impedimentelor economico-financiare din 

realizarea accesului la justiţie în privinţa cărora a 

fost dispusă luarea în custodie publică cu plasarea 

în CPTS al BMA. 

6. Acord de colaborare între Biroul Migrație și Azil 

și Asociația Obștească pentru Abilitarea Copilului 

și Familiei AVE Copiii, încheiat la 27.02.2014 

(termen 3 ani), cu privire la stabilirea unui 

parteneriat stabil întru eficientizarea acţiunilor de 

consolidare a condiţiilor de azil în Republica 

Moldova și de asistenţă a solicitanţilor de azil, a 

refugiaţilor şi beneficiarilor de protecţie umanitară, 

precum și a străinilor luaţi în custodie publică şi 

plasați în CPTS al BMA. Obiectivul Acordului 

vizează prestarea serviciilor de asistenţă pentru 

consolidarea condiţiilor de azil în Republica 
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Moldova și de asistenţă a solicitanţilor de azil, a 

refugiaţilor şi beneficiarilor de protecţie umanitară, 

precum și a străinilor luaţi în custodie publică şi 

plasați în CPTS al BMA. 

7. Acordul de colaborare între Biroul migrație și 

azil și Asociaţia Obştească „Centrul de caritate 

pentru Refugiaţi”, semnat la 14.03.2014 (termen 3 

ani). 

Obiectivul general al Acordului este prestarea 

serviciilor de asistenţă pentru solicitanţii de azil şi 

beneficiarii unei forme de protecţie (refugiaţi, 

beneficiari de protecţie umanitară), precum şi 

străinii cu drept de şedere, după caz. 

 

DPF 

Prin HG nr.902 din 31.12.2015 cu privire la 

Consiliul Național pentru Managementul Integrat 

al Frontierei de Stat (CNMIFS) a fost aprobată 

componența acestuia precum și Regulamentul de 

organizare și funcționare a CNMIFS. 

În context, la 26.02.2016, în cadrul ședinței 

CNMIFS, a fost aprobată componența Grupului de 

consultare a Consiliului, compus din șapte 

reprezentanți ai societății civile, care vine să 

contribuie creșterea transparenței, sporirea 

participării societății civile la susținerea procesului 

decizional, precum și asimilarea bunelor practici în 

domeniu managementului integrat al frontierei. 

STI 

MAI se constituie în calitate de coexecutor al 

activității în cauză.Conform procesului verbal din 

30 septembrie 2015 al Ședinței nr. 6 al Grupului 

pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului IV al 

Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei 

pentru anii 2011 – 2016 ” Integritatea actorilor în 

sistemul justiției” Grupul de lucru a  votat Acțiunea 

4.2.5.p.2 - Încurajarea societăţii civile de a 

monitoriza activitatea reprezentanţilor sectorului 

justiţiei; participarea societăţii civile la procesul de 

monitorizare ca realizată pentru perioada de 

raportare. 

Totodată, STI în conformitate cu prevederile 

ordinului MAI nr. 21 din 30 ianuarie 2014 ”Cu 

privire  la  plasarea  informației pe pagina oficială a 

MAI în rețeaua Internet www.mai.gov.md și 

asigurarea transparenței în procesul decizional” se 

constituie în calitate de administrator al 
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conținutului informațional al paginii oficiale în 

internet al MAI, ce asigură plasarea informațiilor 

respective prezentate de subdiviziunile MAI 

competente în formă textuală și electronică, fapt ce 

contribuie la implicarea societății civile la 

monitorizarea activității MAI, în calitate de  

reprezentant al sectorului justiţiei 

 

MJ: 

La 28.05.2015, în cadrul MJ a fost semnat un 

Protocol de colaborare în vederea promovării 

medierii, astfel procurorii și judecătorii din 

Republica Moldova vor încuraja cetățenii să 

soluționeze litigiile pe cale amiabilă, prin 

intermediul instrumentului medierii. Protocolul, 

semnat de reprezentanții Ministerului Justiției, ai 

Consiliului de Mediere, ai Centrului pentru 

Soluționarea Eficientă a Disputelor (CEDR) și ai 

Procuraturii, urmărește introducerea pe larg a 

instrumentului de mediere în procuraturi și 

judecătorii. 

 

Prezentarea informației în contextul implementării 

rezoluției Consiliului ONU pentru Drepturile 

Omului (CDO) 27/31,cu referire la conlucrarea cu 

societatea civilă, remisă MAEIE prin scrisoarea 

07/8635 din 05.08.2015 

 

La data de 15.09.2015 a avut loc consultarea 

publică cu tematica: Evaluarea planului național  

de acțiuni în domeniul drepturilor omului.  

 

Anul 2016: 

MJ: 

1.S-au încheiat 8 acorduri de colaborare, ce au fost 

reflectate în comunicatele de presă emise de 

minister și preluate de mass-media. 

2.S-au realizat materiale privind activitatea 

reprezentanților sectorului justiției, ce au fost 

reflectate în comunicatele de presă emise de 

minister, publicate pe pagina web,  distribuite pe 

Facebook și preluate de mass-media: 

http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=

4&id=2878 

http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=

4&id=2882 

http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=
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4&id=2890 

3.Au fost efectuate 4 rapoarte de uz intern cu 

monitorizarea presei (indicând data apariției, sursa, 

subiectul și link-urile) 

 

MAI: 

În perioada 01 ianuarie – 31 mai 2016 pe pagina 

oficială al modulului de participare la procesul de 

punere în discuţie publică a proiectelor de 

reglementări în curs de elaborare, al Cancelariei de 

Stat şi Consiliul Naţional pentru Participare 

(www.particip.gov.md), din profilul Ministerului 

Afacerilor Interne, gestionarea conţinutului 

informaţional al cărui este realizată de Serviciul 

tehnologii informaţionale, în conformitate cu 

prevederile ordinului MAI nr. 21 din  30.01.2014 

„Cu privire  la  plasarea  informaţiei pe pagina 

oficială a MAI în reţeaua Internet   

www.mai.gov.md şi asigurarea   transparenţei   în 

procesul decizional” în baza datelor prezentate de 

subdiviziunile MAI, s-a asigurat plasare a 47 

proiecte de acte normative, propuse spre consultare 

de subdiviziunile MAI. 

În context, din aceste proiecte nici unul nu vizează 

domeniul justiției. 

Biroul Migrație și Azil al MAI a încheiat cu 

societatea civilă (ONG-rile) următoarele acorduri: 

1. Acord de colaborare între Biroul 

migrație și azil al MAI și Asociația 

Obștească pentru Abilitarea Copilului și 

Familiei AVE Copiii, încheiat la  

24.05.2016 (pe un termen de 5 ani).  

Obiectivul Acordului vizează prestarea serviciilor 

de asistenţă pentru consolidarea condiţiilor de azil 

în Republica Moldova și de asistenţă a 

solicitanţilor de azil, a refugiaţilor şi beneficiarilor 

de protecţie umanitară, precum și a străinilor luaţi 

în custodie publică şi plasați în CPTS al BMA. 

2. Acord de colaborare între Biroul 

migrație și azil al MAI și Asociaţia 

Obştească „Centrul de caritate pentru 

Refugiaţi”, semnat la 24.05.2016 

(nedeterminat).  

Obiectivul general al Acordului este axat pe 

prestarea serviciilor de asistenţă pentru solicitanţii 

de azil şi beneficiarii unei forme de protecţie 

(refugiaţi, beneficiari de protecţie umanitară), 

Juridică 

Garantată 

de Stat” 

 

http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2890
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precum şi străinii cu drept de şedere, după caz. 

3. Acord de colaborare între Biroul 

migrație și azil al MAI și ONG „Centrul 

de reabilitare a victimelor torturii 

Memoria”, încheiat la  24.05.2016. 

Acordul prevede acordarea asistenţei psihologice şi 

psihoterapeutice solicitanţilor de azil, beneficiarilor 

de protecţie umanitară şi refugiaţilor în Republica 

Moldova. 

4. Semnarea Acordului de colaborare 

dintre Biroul migrație și azil și Direcția 

municipală pentru protecția drepturilor 

copilului a Consiliului municipal 

Chișinău în vederea prestării serviciilor 

de asistenţă pentru minorii neînsoțiți 

străini; (05.05.2016)    

 

De asemenea, în proces de negociere este: 

1. Acordul tripărtit de cooperare între BMA, 

Centrul de Drept al Avocaților și Centrul Național 

de Asistență Juridică Garantată de Stat.   

Acordul prevede acordarea de asistenţă juridică 

garantată de stat prin diminuarea impedimentelor 

economico-financiare din realizarea accesului la 

justiţie în privinţa cărora a fost dispusă luarea în 

custodie publică cu plasarea în CPTS al BMA. 

Cu privire la participarea societății civile la 

procesul de monitorizare relevăm următoarele 

activități ale Biroului și reprezentanții acestuia: 

 Participarea la întrevederile cu studenții 

străini din instituțiile de învățămînt din RM 

care au obținut drept de ședere provizorie 

pentru studii; 

 Participarea la ședința de lucru la MMPSF în 

contextul elaborării planului de contingență 

– componenta protecția drepturilor copilului. 

S-a decis inserarea în planul național 

componenta referitoare la copil fără 

elaborarea unui plan separat; (1 aprilie 

2016) 

 Participarea la sesiunea de informare a 

refugiaților/beneficiarilor de protecție 

umanitară privind documentele de călătorie, 

organizată în cadrul Centrului de Drept al 

Avocaților; (05.04.2016) 

 Participarea la reuniunea ordinară a 

Subgrupului de lucru al GUAM în domeniul 
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combaterii traficului de ființe umane și 

migrației ilegale; (05-06.04.2016) 

 Întrunirea Grupului de lucru al MAI (BMA, 

IGP – INI și CCTP, DPF, DTC, SPCSE, 

Serviciul Medical) în contextul elaborării 

Planului de Contingență, precum și în 

vederea stabilirii pe interior a modului de 

cooperare și algoritmului de acțiuni în cazul 

unui aflux de imigranți ilegali în Republica 

Moldova, în cadrul unei Instrucțiuni; 

(07.04.2016) 

 Participarea la atelierul de lucru cu genericul 

”Procedurile de încetare a protecției 

internaționale”, organizat în cadrul misiunii 

experților TAIEX în Republica Moldova; 

(11-15.04.2015) 

 Participarea la reuniunea privind migraţia 

ilegală şi traficul de fiinţe umane în cadrul 

Parteneriatului Estic; (14-15.04.2016) 

 Participarea la ședință de lucru cu șeful 

Oficiului teritorial Giurgiulești al EUBAM, 

privind crimele transfrontaliere; 

(12.04.2016) 

 Participarea la ședința desfășurată în cadrul 

IP Strășeni în scopul intensificării măsurilor 

de depistare a străinilor și conlucrării 

conform Ord. MAI nr.149, cu repartizarea 

ghidului practic privind măsurile de 

combatere a șederii ilegale a străinilor în 

Republica Moldova; (07.03.2016) 

 Participarea la şedinţa organizată de 

UNHCR Moldova, în cadrul căreia s-a 

informat despre acordarea granturilor de 

2000 şi 3000 dolari pentru iniţierea sau 

extinderea afacerilor pentru beneficiarii unei 

forme de protecţie; (14.04.2016)   

 Participarea de comun cu reprezentanții 

EUBAM la desfășurarea cursurilor de 

instruire cu tematica procedurile de depistare 

a actelor false; (19.04.2016) 

 Organizarea și participarea la ședința 

Consiliului de Implementare a Proiectului 

”Inițiativa de calitate în sistemele de azil din 

Europa de Est și Caucazul de Sud” (QIEE) 

faza a II-a în cadrul Biroului migrație și azil; 

(18 aprilie 2016) 

 Participarea la seminarul cu privire la 



79 
 

jurisprudența CEDO în domeniul azilului și 

tehnici de intervievare/soluționare a 

conflictelor dintre avocat și client, organizat 

de ÎCNUR Moldova în cadrul Proiectului 

”Inițiativa de calitate în sistemele de azil din 

Europa de Est și Caucazul de Sud” (QIEE); 

(20-21 aprilie 2016) 

 Participarea la al 3-lea seminar al Proiectului 

Pilot 7 „Calitatea deciziilor în procesul de 

acordare a azilului – instruirea continuă cu 

aplicarea contentului din jurisprudență” din 

cadrul Procesului de la Praga, organizat de 

către Centrul Internațional pentru 

Dezvoltarea Politicilor de Migraţie 

(ICMPD), desfășurat în or. Berlin, 

Germania; (20-22 aprilie 2016) 

 Vizita a 2 experţi din partea Inspectoratului 

General pentru Imigrări  al MAI României 

dl Sorinel Pardoseanu și dl Tache Dragan, în 

cadrul Proiectului „Consolidarea capacității 

de coordonare instituțională a Biroului 

migrație și azil în domeniul recepției, 

admisiei, reglementării șederii și integrării 

străinilor pe teritoriul Republicii Moldova”. 

Componenta: Crearea unui mecanism 

național de gestionare unitară și coerentă a 

situațiilor de risc în cazul unui aflux masiv 

de migranți; (19-20 aprilie 2016) 

 Participarea la ședința de lucru cu 

reprezentanții OIM și expertul desemnat în 

cadrul proiectului “Combaterea migrației 

iregulare a crimelor transnaționale prin 

consolidarea capacităților instituționale a 

Biroului migrație și azil din RM” 

(implementat de OIM R. Moldova în 

parteneriat cu Guvernul RM, cu suportul 

financiar al Departamentului de Stat al 

SUA); (11.05.2016) 

 Participarea la ședința de lucru organizată cu 

participarea reprezentanților autorităților de 

resort implicate în elaborarea Planului de 

contingență, condusă de către doi experți din 

cadrul IGI al MAI România, în cadrul 

proiectului ”Consolidarea capacității de 

coordonare instituțională a BMA în 

domeniul recepției, admisiei, reglementării 

șederii și intergrării străinilor pe teritoriul 
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RM” (finanțat de Guvernul României și 

implementat de OIM România); 

(12.05.2016) 

 Participarea la clubul de presă organizat de 

UNHCR în mun. Chișinău, cu genericul 

”Demontarea stereotipurilor cu privire la 

refugiați”; (18.05.2016) 

 Participarea la Conferința de lansare 

Româna la distanță – oportunitate de 

integrare socioprofesională pentru tinerii din 

Republica Moldova, organizată de Asociația 

Națională a Trainerilor Europeni din 

Moldova; (17 mai 2016)   

 Organizarea în incinta CPTS a atelierului de 

lucru privind aspectele referitoare la 

integrarea străinilor, identificarea 

modalităților și conținutului mijloacelor de 

informare, strategii de promovare a 

activităților de integrare, în cadrul 

Proiectului „Consolidarea capacității de 

coordonare instituțională a Biroului 

migrație și azil în domeniul recepției, 

admisiei, reglementării șederii și integrării 

străinilor pe teritoriul Republicii Moldova”, 

finanțat de Guvernul României și 

implementat de către  Biroul Organizației 

Internaționale pentru Migrație din România; 

(25 mai 2016) 

 Participarea la ședința de lucru comună cu 

tematica „Migrația ilegală din partea Mării 

Negre”, organizată de către ofițerul de 

legătură al RM în România, cu 

reprezentanții instituțiilor de resort din 

România; (31.05.2016) 

 A fost avizat proiectul Protocolului de 

implementare între Guvernul Republicii 

Moldova şi Guvernul Portugaliei a 

Acordului privind readmisia persoanelor 

aflate în situație de şedere ilegală; 

 Participarea de comun cu reprezentanții 

EUBAM la desfășurarea cursurilor de 

instruire cu tematica procedurile de depistare 

a actelor false; (02.06.2016) 

 Organizarea în incinta CPTS a Atelierului de 

lucru privind aspectele referitoare la 

integrarea străinilor, identificarea 

modalităților și conținutului mijloacelor de 
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informare, strategii de promovare a 

activităților de integrare. La atelier au 

participat 2 reprezentanți din cadrul 

Inspectoratului General pentru Imigrări al 

Ministerului Afacerilor Interne din România 

în vederea împărtășirii celor mai bune 

practici și oferirea recomandărilor. Atelierul 

s-a desfășurat cu participarea 

reprezentanților autorităților publice centrale 

și societății civile; (27 mai 2016)  

 Prezentarea de către BMA în ședința  

Comisiei securitate naţională, apărare şi 

ordine publică a Parlamentului Republicii 

Moldova privind situația curentă în 

domeniul migrației și azilului în Republica 

Moldova; (1 iunie 2016) 

 Participarea la reuniunea dedicată 

problemelor de relocare și alte forme de 

admisie a persoanelor care au nevoie de 

protecție internațională, organizată de către 

Suedia, Armenia și Comisia Europeană în 

cooperare cu OIM Kiev în cadrul Panelului 

Migrație și azil al Platrformei nr.1 a 

Parteneriatului Estic, Stockholm, Suedia; (2-

3 iunie 2016) 

 Participarea în cadrul întrevederii cu 

delegaţia Republicii Kârgâzstan, care s-a 

familiarizat cu competențele BMA în 

domeniul migraţiei şi azilului, Strategia 

Naţională în domeniul Migraţiei şi Azilului 

(2011-2020), exerciţiul Profilului 

Migraţional Extins; (07.06.2016) 

 Participarea la ședința comună a Poliției cu 

reprezentanții Forțelor de Menținere a Păcii 

a RM în zona de securitate, în cadrul 

Consiliului raional Dubăsari (s. Coșnița, r. 

Dubăsari), unde a fost prezentat specificul 

monitorizării fluxului migrațional prin 

regiunea transnistreană și asigurarea 

evidenței străinilor; (10.06.2016) 

 Participarea la ședința comună ÎS „CRIS 

„Registru” – BMA privind punerea în 

aplicare a actelor de identitate pentru străini 

pe suport de policarbinat; (9 iunie 2016) 

 Participarea la masa rotunda cu participație 

internațională “Criminalitatea 

transfrontalieră: abordări teoretico-
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normative și practice privind prevenirea și 

combaterea”, desfășurată în incinta 

Universității de Stat de Educațiae Fizică și 

Sport din Moldova; (20.05.2016) 

 Participarea la Clubul de Presă cu prilejul 

marcării „Zilei Mondiale a Refugiatului”; 

Examinarea şi întocmirea informaţiei privind 

sinteza propunerilor înaintate de expertul UN 

WOMEN de modificare a legislaţiei naţionale în 

contextul ajustării la recomandările Convenţiei 26 

CEDAW (expediat DGJ al MAI). 

 

4.2.3.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 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 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: 

 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

 

 

Surse alocate: 

20,6 mii lei 

Surse 

utilizate: 

20,6 mii lei 

 

Anul 2015 
INJ, 

Consiliul 

Europei, 

ATRECO, 

IRP, 

AJM 

 

Surse alocate:  

22,7/22,7 

 

 

Dificultăți – 

lipsa experților 

locali care să 

ofere asemenea 

instruiri. 

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

INJ: 

   Pentru primul semestru al anului 2015 nu au fost 

planificate seminare pentru membrii organelor 

abilitate cu investigarea abaterilor de la etica 

profesională. 

   În semestrul II al anului 2015 au fost 

desfășurate instruiri în parteneriat cu ATRECO. 

 

   INJ a organizat 4 seminare, fiind certificate 103 

persoane. Unele seminare au fost organizate în 

parteneriat cu Consiliul Europei, ATRECO, IRP 

și AJM. 

 

Anul 2016 

INJ: 

Seminare de instruire pentru membrii organelor 

abilitate cu investigarea abaterilor de la etica 

profesională vor fi planificate pentru semestrul II. 

 

MAI: 

Au fost organizate 4 cursuri de instruire pe 

perioada semestrului I a anului 2016, fiind 

instruiţi în acest sens 38 de angajaţi cu atribuţii în 

investigarea abaterilor de la etica profesională din 

cadrul subdiviziunilor MAI 

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: 

1. Monitorizare 

desfăşurată 

2. Raport de 

monitorizare întocmit 

şi difuzat 

3. Numărul de 

proceduri disciplinare 

iniţiate şi rezultatele 

acestora 

 

Trimestrul I, 

2014 - 

Trimestrul IV, 

2016 

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 

Realizată 

  Parțial 

( pentru 

perioada de 

raportare) 

 

 

 

100,0 mii lei Dificultăţi: 

Acţiunea este 

interdependentă 

de acţiunea 

4.2.3 p.1 care 

este realizată 

parţial 

Raportul 

pentru  anul 

2013 și 

semestrul I 

2014 al 

CSM : 

http://csm.m

d/files/Hota

rirele_CDis

ciplinar/201

3/raportCD

2013.pdf 

 

http://csm.m

d/files/Ordi

http://csm.md/files/Hotarirele_CDisciplinar/2013/raportCD2013.pdf
http://csm.md/files/Hotarirele_CDisciplinar/2013/raportCD2013.pdf
http://csm.md/files/Hotarirele_CDisciplinar/2013/raportCD2013.pdf
http://csm.md/files/Hotarirele_CDisciplinar/2013/raportCD2013.pdf
http://csm.md/files/Hotarirele_CDisciplinar/2013/raportCD2013.pdf
http://csm.md/files/Hotarirele_CDisciplinar/2013/raportCD2013.pdf
http://csm.md/files/Ordinea_disciplinar/2014/2014_NOTA_INFORMATIVA__CD.pdf
http://csm.md/files/Ordinea_disciplinar/2014/2014_NOTA_INFORMATIVA__CD.pdf
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special; 3 – mustrare). 

MAI: 

Menţionăm  că  Serviciul protecţie internă și 

anticorupţie al MAI a elaborat proiectul 

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. 

Anul 2015 

CNA: 

În anul 2015 au fost iniţiate 8 proceduri în cadrul 

monitorizării stilului de viață al angajaților CNA din 

care 5 au fost clasate; 3 angajaţi au fost sancţionaţi. 

MJ: 

Potrivit informației oferite de către Consiliul de 

mediere, pe parcursul perioadei raportate nu au fost 

adresate sesizări cu privire la abaterile de la etica 

profesională a mediatorilor și nu au fost inițiate 

proceduri disciplinare în acest sens. 

Potrivit informației oferite de către Comisia pentru 

Etică și Disciplină a Uniunii Avocaților, pe 

parcursul anului 2015, în adresa Comisiei au 

parvenit 246 de petiții și sesizări la acțiunile 

avocaților și avocaților stagiari. 

Au fost examinate 170 de cauze, iar 76 sunt în 

proces de examinare.În 135 de cazuri nu s-au 

constatat abateri disciplinare. 

Pe 25 proceduri disciplinare de către Comisie au fost 

constatate abaterile și au fost aplicate sancțiuni după 

cum urmează: 

- Amendă – 12 cazuri; 

- Mustrare – 1 caz; 

- Avertisment – 6 cazuri; 

- Suspendarea activității de avocat – 0 cazuri; 

- Retragerea licenței pentru exercitarea profesiei de 

avocat – 5 cazuri; 

- Rezilierea contractului de efectuare a stagiului în 

avocatură – 1 caz. 

 

În perioada anului 2015 au fost desfășurate 33 

ședințe ale Colegiului disciplinar al executorilor 

judecătorești, organizate în conformitate cu 

Regulamentul de activitate al Colegiului disciplinar 

al executorilor judecătorești și Legea privind 

executorii judecătorești. Parvenite în adresa 

nea_discipli

nar/2014/20

14_NOTA_

INFORMA

TIVA__CD.

pdf 

 

http://csm.md/files/Ordinea_disciplinar/2014/2014_NOTA_INFORMATIVA__CD.pdf
http://csm.md/files/Ordinea_disciplinar/2014/2014_NOTA_INFORMATIVA__CD.pdf
http://csm.md/files/Ordinea_disciplinar/2014/2014_NOTA_INFORMATIVA__CD.pdf
http://csm.md/files/Ordinea_disciplinar/2014/2014_NOTA_INFORMATIVA__CD.pdf
http://csm.md/files/Ordinea_disciplinar/2014/2014_NOTA_INFORMATIVA__CD.pdf
http://csm.md/files/Ordinea_disciplinar/2014/2014_NOTA_INFORMATIVA__CD.pdf
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colegiului în anul 2015 și înregistrate 196 de 

solicitări de tragere la răspundere disciplinară a 

executorilor judecătorești. Au fost examinate 306 

cauze, inclusiv cele restante din 2014, în proces de 

examinare  sunt 21 cauze. Astfel, urmare examinării 

cauzelor, Colegiul disciplinar a constatat abateri 

disciplinare în 49 cauze, executorii judecătorești 

fiind trași la răspundere disciplinară pentru acțiuni și 

omisiuni care contravin dispozițiilor stabilite de 

lege, cu aplicarea a 49 sancțiuni disciplinare, dintre 

care 20 de sancțiuni disciplinare au fost aplicate 

pentru încălcarea Codului de etică, după cum 

urmează: avertisment - 7 cazuri; mustrare – 2 cazuri; 

amendă – 8 cazuri; suspendarea activității – 1 caz și 

retragere a licenței – 2 cazuri. 

Către Comisia de autorizare și disciplină a 

administratorilor autorizați au fost înaintate 8 

sesizări privind tragerea la răspundere disciplinară a 

administratorilor. A fost examinată doar o sesizare, 

care a fost respinsă ca fiind de competența instanței 

de judecată. Nu a fost aplicată nici o sancțiune 

disciplinară în privința administratorilor autorizați. 

În adresa Comisiei de atestare a interpreților și 

traducătorilor nu au parvenit sesizări privind 

tragerea la răspundere disciplinară a interpreților și 

traducătorilor. 

 

Anul 2016: 

CNA:  

În anul 2016 au fost iniţiate 8 proceduri disciplinare, 

dintre care 4 au fost clasate; 5 angajaţi au fost 

sancţionaţi (1- preîntâmpinarea asupra corespunderii 

parţiale serviciului; 3 – retrogradarea în funcţie; 1 – 

mustrare). Alţi 3 angajaţi s-au eliberat din proprie 

iniţiativă anterior finalizării procedurii disciplinare, 

în legătură cu materialele compromiţătoare 

identificate. 

4.3.1.p.2 - Organizarea şi 

desfăşurarea cursurilor 

de instruire în domeniul 

combaterii corupţiei 

pentru reprezentanţii 

sectorului justiţiei 

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei, 

Academia „Ştefan 

cel Mare” 

 

1. Numărul de cursuri 

organizate 

2. Numărul  de 

persoane instruite 

Trimestrul I, 

2013, 

Trimestrul IV, 

2016 

În anul 2013, INJ a desfăşurat 8 seminare, la care au 

fost instruite 386 persoane. 

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 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

 

În parteneriat 

cu  Ambasada 

SUA, 

Asociaţia 

ABA/ROLI 

NORLAM, 

AJM,  

IRZ 
 

 

Riscuri – 

nealocarea 

mijloacelor 

financiare 

preconizate. 

Planurile de 

formare 

continuă și 

agendele 

sunt plasate 

pe 

http://inj.md

/node/18 

 

 

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

Surse alocate: 

41,3mii lei 

Surse 

utilizate: 

41,3 mii lei 

 

Anul 2015 

45,4/45,4 
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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. 

Anul 2015 

INJ a organizat 24 seminare, fiind instruite 583 

persoane (170 judecători, 149 procurori, 30 Ofițeri 

de Urmărire Penală, 28 consilieri de probaţiune, 67 

grefieri, 90 asistenţi judiciari, 8 şefi secretariat, 12 

reprezentanţi ai Comisiei Naționale de Integritate, 15 

avocaţi, 14 persoane alte categorii). Unele activități 

au fost organizate în parteneriat cu ABA ROLI, 

CAPC, SOROS, AJM, IRZ. 

 

Anul 2016 

INJ: 

INJ a organizat 8 seminare, fiind instruite 232 

persoane  (77 judecători, 54 procurori, 16 audienţi 

INJ candidaţi la funcţia de judecător, 4 şefi 

secretariat,  30 asistenţi judiciari, 49 grefieri, 2 

persoane alte categorii) 

 

 

  

ACŢIUNI CU TERMEN DE REALIZARE MAI MARE 

(Trimestrul IV, 2011 – Trimestrul II, 2016) 
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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 

Documente 

probatoare 

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 Legii 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. 

 

Totodată, potrivit prevederilor Art. II punct. 7 al 

Legii nr. 49 din 22 martie 2013 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.” 

Astfel, salariile lunare au crescut, în medie,pentru 

corpul de ofițeri cu 106%, iar pentru corpul de 

subofițeri cu 83%. 

 

În ce priveşte judecătorii,  

Legea nr. 328 din 23 decembrie 2013 privind 

salarizarea judecătorilor prevede majorarea 

graduală a salariilor judecătorilor în anii 2014-

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 

modificar

ea şi 

completar

ea Legii 

nr. 355-

XVI din 

23 

decembri

e 2005 cu 

privire la 

sistemul 

de 

salarizare 

în 

sectorul 

bugetar 

http://lex.

justice.m

d/md/347

284/ 

Legea 

privind 

salarizare

a 

judecători

lor : 

http://lex.justice.md/md/347284/
http://lex.justice.md/md/347284/
http://lex.justice.md/md/347284/
http://lex.justice.md/md/347284/
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2016. În conformitate cu prevederile acestei legi, 

salariul judecătorilor crește în fiecare an în raport 

cu salariul mediu pe economie realizat în anul 

precedent și cuantumul stabilit în art. 4 al acestei 

legi. 

 

Cu referire la procurori, proiectul noii Legi cu 

privire la Procuratură, care a fost deja examinat în 

prima lectură de către Parlament, prevede o 

modalitate similară de creștere a salariilor 

procurorilor. 

 

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 

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. 

Anul 2016: 

MJ: 

Acțiunea este realizată urmare a adoptării de către 

Parlament a Legii nr. 3 din 25.02.2016 cu privire la 

Procuratură, care la art. 60 reglementează modul de 

salarizare al procurorilor.  

De asemenea, pentru modificarea cadrului 

normativ conex acestei legi, a fost elaborat și 

promovat proiectul Legii pentru modificarea și 

completarea unor acte legislative, înregistrat în 

Parlament cu nr. 243 din 31.05.2016 și votat în 

lectura I la 17.06.2016. Acest proiect prevede 

completarea Legii nr. 328 din 23.12.2013 privind 

salarizarea judecătorilor cu prevederi privind 

salarizarea procurorilor. 

 

http://lex.

justice.m

d/md/351

189/ 

 

4.1.6.p.1 – Modificarea 

cadrului normativ în 

vederea 

instituţionalizării şi 

organizării activităţii 

unităţilor responsabile 

de asigurarea 

Ministerul 

Justiţiei, 
Procuratura 

Generală,  

Ministerul 

Afacerilor Interne,  

Centrul Naţional 

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 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

Surse alocate: 

50,0 mii lei 

Surse utilizate: 

 

 

 MAI: 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr. 995 din 12 

decembrie 

2013 

Ordinul MAI 

http://lex.justice.md/md/351189/
http://lex.justice.md/md/351189/
http://lex.justice.md/md/351189/
http://lex.justice.md/md/351189/
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securităţii interne Anticorupţie, 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, care a fost 

modificat şi completat prin Ordinul MAI nr. 300 

din 15.10.2014. 

La momentul actual, în conformitate  cu 

prevederile Foii de parcurs pentru implementarea 

recomandărilor analizei funcționale a MAI, 

aprobată prin Ordinul MAI nr. 340 din  

18.12.2015, urmează a fi reorganizat sistemul de 

securitate internă în cadrul MAI. 

 

 

Anul 2015 

MJ: 

În vederea instituționalizării și organizării 

activității unităților responsabile de asigurarea 

securității interne, prin ordinul Ministrului 

Justiției nr. 282 din 19 iunie 2014 a fost creat 

grupul de lucru pentru analiza și cercetarea 

problemelor de domeniu.  

În urma activității grupului de lucru a fost elaborat 

versiunea inițială a proiectului Hotărîrii 

Guvernului cu privire la instituționalizarea unității 

responsabile de securitatea internă din cadrul 

autorităților publice.  

Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la 

instituționalizarea unității responsabile de 

securitatea internă, a fost elaborat și expediat în 

adresa Ministerului Justiției pentru definitivare și 

promovare (nr.15/4589 din 23.10.2014). 

Proiectul se definitivează și urmează a fi trecut 

prin toate etapele ale tehnicii legislative în 

conformitate cu Legea nr. 780 din 27 decembrie 

2001 cu privire la actele legislative. 

 

Anul 2016: 

MJ: 

În urma activității grupului de lucru a fost 

elaborată versiunea inițială a proiectului Hotărîrii 

Guvernului cu privire la instituționalizarea unității 

responsabile de securitatea internă din cadrul 

autorităților publice.  

nr. 37 din 

13.02.2014 

(se află la 

secretariatul 

GL) 

MJ:  

Ordinul nr. 

282 din 

19.06.2014 

(copie la 

secretariatul 

GL) 
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Proiectul se definitivează pentru a fi remis spre 

avizare și consultare publică. 

4.1.6.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 

Procuratura Generala: 

Doua 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. 

Anul 2015: 

Procuratura Generală a programat organizarea 

unui seminar pentru instruirea unităţilor 

responsabile de asigurarea securităţii interne din 

cadrul Procuraturii Generale, Ministerului 

Afacerilor Interne, Centrului Naţional 

Anticorupţie şi Ministerului Justiţiei. 

Pentru organizarea și desfășurarea cursurilor de 

instruire s-a solicitat  de la instituţiile vizate, 

prezentarea propunerilor  relevante în acest sens, 

precum şi delegarea reprezentanților pentru a fi 

incluși în grupul de lucru, instituit prin  ordinul 

Procurorului General. 

În această perioadă, de către Ministerul 

Afacerilor Interne au fost organizate şi 

desfăşurate 2 cursuri de instruire pentru 54 

angajați. 

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) 

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 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

Mijloace 

financiare alocate 

în anul 2015  

Centrului 

Național 

Anticoruptie  

70,0 mii lei. 

Dificultăţi: 

Lipsa 

mijloacelor 

financiare 

pentru 

organizarea 

și 

desfășurarea 

cursurilor de 

instruire   

Ordinul 

MAI 

nr. 148 din 

01.06.2015 

 

Anul 2016: 

CNA: 

http://www.

api.md/news

/view/ro-

avertizorii-

de-

integritate-

au-nevoie-

de-

protectie-

din-partea-

statului-

1192 

 

http://www.

cna.md/ro/e

venimente/e

xperienta-

anticoruptie

-estoniei-

discutata-

institutiile-

moldovene 

http://www.api.md/news/view/ro-avertizorii-de-integritate-au-nevoie-de-protectie-din-partea-statului-1192
http://www.api.md/news/view/ro-avertizorii-de-integritate-au-nevoie-de-protectie-din-partea-statului-1192
http://www.api.md/news/view/ro-avertizorii-de-integritate-au-nevoie-de-protectie-din-partea-statului-1192
http://www.api.md/news/view/ro-avertizorii-de-integritate-au-nevoie-de-protectie-din-partea-statului-1192
http://www.api.md/news/view/ro-avertizorii-de-integritate-au-nevoie-de-protectie-din-partea-statului-1192
http://www.api.md/news/view/ro-avertizorii-de-integritate-au-nevoie-de-protectie-din-partea-statului-1192
http://www.api.md/news/view/ro-avertizorii-de-integritate-au-nevoie-de-protectie-din-partea-statului-1192
http://www.api.md/news/view/ro-avertizorii-de-integritate-au-nevoie-de-protectie-din-partea-statului-1192
http://www.api.md/news/view/ro-avertizorii-de-integritate-au-nevoie-de-protectie-din-partea-statului-1192
http://www.api.md/news/view/ro-avertizorii-de-integritate-au-nevoie-de-protectie-din-partea-statului-1192
http://www.api.md/news/view/ro-avertizorii-de-integritate-au-nevoie-de-protectie-din-partea-statului-1192
http://www.api.md/news/view/ro-avertizorii-de-integritate-au-nevoie-de-protectie-din-partea-statului-1192
http://www.cna.md/ro/evenimente/experienta-anticoruptie-estoniei-discutata-institutiile-moldovene
http://www.cna.md/ro/evenimente/experienta-anticoruptie-estoniei-discutata-institutiile-moldovene
http://www.cna.md/ro/evenimente/experienta-anticoruptie-estoniei-discutata-institutiile-moldovene
http://www.cna.md/ro/evenimente/experienta-anticoruptie-estoniei-discutata-institutiile-moldovene
http://www.cna.md/ro/evenimente/experienta-anticoruptie-estoniei-discutata-institutiile-moldovene
http://www.cna.md/ro/evenimente/experienta-anticoruptie-estoniei-discutata-institutiile-moldovene
http://www.cna.md/ro/evenimente/experienta-anticoruptie-estoniei-discutata-institutiile-moldovene
http://www.cna.md/ro/evenimente/experienta-anticoruptie-estoniei-discutata-institutiile-moldovene
http://www.cna.md/ro/evenimente/experienta-anticoruptie-estoniei-discutata-institutiile-moldovene
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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 

Anul 2015 

Pe perioada primului semestru 2015, a fost 

organizat şi desfăşurat un curs de instruire a 

angajaţilor din cadrul subdiviziunilor 

specializate ale SPIA, IGP şi DPF cu tematica: 

- ,,respectarea secretului de stat în activitatea 

poliţiei”, în perioada 26.01. - 30.01.2015 pentru 

6 angajaţi ai SPIA, 15 angajaţi ai IGP, 12 

angajaţi ai DPF şi 2 angajaţi ai BMA. 

- ,,prevenirea şi combaterea corupţiei”, în 

perioada 08.06 - 10.06.2015 pentru 5 angajaţi ai 

IGP, 10 ai SPIA şi 4 ai DPF. 

 

Pe parcursul perioadei de raport  reprezentanții 

Poliției de frontieră au participat la: 

1. Cursul de perfecţionare ,,Prevenirea şi 

combaterea corupţiei”: instruiri - 3, personal 

instruit - 9; 

2. Vizita de studiu ”Analiza riscurilor 

corupționale”, organizat de către Ambasada 

SUA, Varşovia (Polonia), personal – 5. 

3. Trening-ul ,,Curs regional anti-corupţie pentru 

PF şi vama”, organizat de către FRONTEX, 

personal instruit – 12. 

 

CNA: 
În perioada raportată  nu au fost întreprinse 

careva măsuri de realizare a acţiunii. 

Anul 2015 

Pe parcursul anului 2015, colaboratorii Direcției 

Securitate Internă a CNA au participat la 

cursurile organizate de Academia de 

Administrare Publică (4 colaboratori) și la 

cursurile organizate de Serviciul de Informații și 

Securitate (7 colaboratori). 

 

MJ: 

În perioada raportată  nu au fost întreprinse careva 

măsuri de realizare a acţiunii. 

 

Anul 2016: 

MJ (DIP): 
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1. A fost organizată participarea la o oră 

informativă privind combaterea criminalității 

organizate și tendințele globale, regionale și 

naționale ale traficului de droguri, moderată de 

către lectorii Academiei „Ştefan cel Mare” a 

Ministerului Afacerilor Interne 

2. Au fost instruite 30 persoane. 

 

CNA: 

Din cadrul unităţii de securitate internă a CNA pe 

parcursul primului semestru al anului 2016 au 

participat 4 angajaţi la 3 cursuri de intruire. Dintre 

aceştia, în perioada 12-13 aprilie 2016, 4 angajaţi 

ai Direcției Securitate Internă a CNA au participat 

la cursurile organizate de PNUD  în domeniul 

protecţiei avertizorilor de integritate cu expertul 

internaţional Mark Worth; în perioda 5-7 aprilie 

au participat 3 angajaţi la instruirea „ Lupta 

împotriva corupţiei- experienţa Estoniei și la 

cursurile organizate de Academia de Administrare 

publică - 1 colaborator. 

 

MAI: 

Au fost organizate 4 cursuri de instruire pe 

perioada semestrului I a anului 2016, fiind 

instruiţi în acest sens 28 de angajaţi a SPIA. 

 

PG: 

Procuratura Generală a organizat și desfășurat în 

cadrul Institutului Național al Justiției, cursuri cu 

tematica specificată pentru 140 de procurori. 

4.2.4.p.1 – Elaborarea 

conceptelor de 

promovare a eticii 

profesionale şi de 

sensibilizare a opiniei 

publice cu privire la 

etica profesională a 

reprezentanţilor 

sectorului justiţiei 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Consiliul Superior 

al Procurorilor, 

Ministerul 

Afacerilor Interne, 

Centrul Naţional 

Anticorupţie 

Concepte 

elaborate 

Trimestrul 

III, 2012, 

Trimestrul 

IV, 2016 

CSM a creat un grup de lucru în acest sens, în 

ședința din 22.01.2015 se vor stabili metodele de 

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 

În vederea elaborării conceptelor de promovare a 

eticii profesionale şi de sensibilizare a opiniei 

publice cu privire la etica profesională a 

reprezentanţilor sectorului justiţiei, CSM a 

recepţionat propunerile parvenite de la CNA şi 

MAI cu referire la aspectul dat, care urmează a fi 

discutate în cadrul şedinţelor comune inter-

instituţionale pentru definitivare şi elaborare a 

conceptelor menţionate. 

 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

CSM: 

Alocați: 55 mii 

lei 

Anul 2015: 

50 mii lei 

 Scrisoarea 

CSM nr.4181 

m/i din 

19.12.2014             

organizare a 

ședinței 

preliminare 

privind 

elaborarea 

conceptelor 

de promovare 

a eticii 

profesionale 

și de 

sensibilizare a 

opiniei 
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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.  

Au fost elaborate 7 concepte de promovare a eticii 

profesionale şi de sensibilizare a opiniei publice 

cu privire la etica profesională a actorilor din 

sectorul justiţiei. 

Anul 2016 

CNA: 

Centrul Naţional Anticorupţie a elaborat Legea 

integrităţii care a fost votată în prima lectură de 

Parlament la 27 iulie 2016. Proiectul de lege vine 

să unifice standardele de integritate pentru toţi 

actorii din sectorul public, precum şi cei din 

sectorul justiţiei. Acest act va completa conceptul 

noii legi cu privire la evaluarea integrităţii 

instituţionale care a fost votat recent (LP 

102/2016) şi presupune evaluarea integrităţii 

instituţionale a instituţiilor publice, inclusiv a 

instanţelor de judecată.  Astfel, opinia publică va 

fi informată cu privire la aplicarea acestui 

mecanism urmare a adoptării legii. 

Legea stabileşte cadrul juridic al integrităţii în 

sectorul public în Republica Moldova, la nivel 

politic, instituţional şi profesional. De asemenea, 

la art. 9 al proiectului de lege este definită etica şi 

integritatea profesională (art. 9 din Legea 

integrităţii), care este definit şi în articolul 41 din 

Legea privind evaluarea integrităţii instituţionale, 

adoptată în lectura a II-a la 26 mai 2016, prin care 

s-au operat modificări la Legea 325/2013. 

Suplimentar, CNA a desfăşurat 3 ediţii ale 

concursului „Talentul nu ia mită. Integritatea în 

imagini”, iar în rezultatul examinării s-a constatat 

că în viziunea copiilor domeniul justiţiei este 

considerat foarte problematic. În scopul 

sensibilizării actorilor implicaţi în sectorul justiţiei 

au fost elaborate seturi de cărţi poştale cu aceste 

imagini, care vor fi expediate judecătorilor, cu 

publice cu 

privire la 

etica 

profesională a 

reprezentanțil

or 

conceptelor 

de promovare  

http://parla

ment.md/Pr

ocesulLegisl

ativ/Proiecte

deactelegisl

ative/tabid/6

1/Legislativ

Id/3288/lan

guage/ro-

RO/Default.

aspx 

 

http://parla

ment.md/Pr

ocesulLegisl

ativ/Proiecte

deactelegisl

ative/tabid/6

1/Legislativ

Id/2934/lan

guage/ro-

RO/Default.

aspx 

 

Setul de 

cărţi poştale 

pentru 

sectorul 

justiţiei:  

http://www.

cna.md/ro/e

venimente/a

u-fost-

desemnati-

castigatorii-

concursului-

desen-

talentul-nu-

ia-mita-

http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3288/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3288/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3288/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3288/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3288/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3288/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3288/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3288/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3288/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3288/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3288/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2934/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2934/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2934/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2934/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2934/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2934/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2934/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2934/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2934/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2934/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2934/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.cna.md/ro/evenimente/au-fost-desemnati-castigatorii-concursului-desen-talentul-nu-ia-mita-integritatea-imagini
http://www.cna.md/ro/evenimente/au-fost-desemnati-castigatorii-concursului-desen-talentul-nu-ia-mita-integritatea-imagini
http://www.cna.md/ro/evenimente/au-fost-desemnati-castigatorii-concursului-desen-talentul-nu-ia-mita-integritatea-imagini
http://www.cna.md/ro/evenimente/au-fost-desemnati-castigatorii-concursului-desen-talentul-nu-ia-mita-integritatea-imagini
http://www.cna.md/ro/evenimente/au-fost-desemnati-castigatorii-concursului-desen-talentul-nu-ia-mita-integritatea-imagini
http://www.cna.md/ro/evenimente/au-fost-desemnati-castigatorii-concursului-desen-talentul-nu-ia-mita-integritatea-imagini
http://www.cna.md/ro/evenimente/au-fost-desemnati-castigatorii-concursului-desen-talentul-nu-ia-mita-integritatea-imagini
http://www.cna.md/ro/evenimente/au-fost-desemnati-castigatorii-concursului-desen-talentul-nu-ia-mita-integritatea-imagini
http://www.cna.md/ro/evenimente/au-fost-desemnati-castigatorii-concursului-desen-talentul-nu-ia-mita-integritatea-imagini
http://www.cna.md/ro/evenimente/au-fost-desemnati-castigatorii-concursului-desen-talentul-nu-ia-mita-integritatea-imagini
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suportul proiectului de asistenţă „Consolidarea 

funcţiilor de prevenire a corupţiei și celor analitice 

ale Centrului Naţional Anticorupţie”, finanţat de 

către Ministerul de Externe al Norvegiei și 

implementat de către PNUD Moldova. Fiecare set 

este compus dintr-un plic inscripţionat cu 

Articolul 324 – Corupere pasivă din Cod Penal şi 

8 cărţi poştale. 

CNA a elaborat un proiect al Ghidului de 

denunțare a coruperii active, influențelor 

necorespunzătoare și de declarare a cadourilor, 

inclusiv de către reprezentanţii din sectorul 

justiţiei. Ghidul urmează a fi definitivat urmare 

intrării în vigoare a Legii cu privire la evaluarea 

integrităţii instituţionale. În acest context vor fi 

efectuate instruiri şi va fi publicat ghidul din 

contul mijloacelor alocate. 

integritatea-

imagini 

 

Extras din 

Ghidul de 

denunțare a 

coruperii 

active, 

influențelor 

necorespunză

toare și de 

declarare a 

cadourilor 

prezentat 

anterior 

4.2.4.p.2 -  Publicarea 

de broşuri cu privire la 

etica profesională a 

reprezentanţilor 

sectorului justiţiei 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Consiliul Superior 

al Procurorilor, 

Ministerul 

Afacerilor Interne, 

Centrul Naţional  

Anticorupţie 

1. Numărul de 

broşuri 

publicate 

2. Numărul 

de broşuri 

distribuite 

Trimestrul 

III, 2012, 

Trimestrul 

IV, 2016 

CSM: 

Anul 2015 

Prin hotărîrea CSM nr. 145/7 din 03.03.2015, a 

fost instituit grupul de lucru pentru elaborarea 

unui nou Cod de etică al judecătorului. Proiectul 

noului Cod de Etică al judecătorului a fost 

elaborat şi plasat la data de 05.06.2015, pe pagina 

web a CSM, pentru discuţii publice. Pe parcurs au 

parvenit propuneri de completare a proiectului de 

la Alianţa Anticorupţie şi CNA, care au fost 

sistematizate şi urmează a fi discutate la Adunarea 

Generală a Judecătorilor din 11.09.2015. 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. 

 

După adoptarea noului Cod de etică al 

judecătorului din 11.09.2015, CSM cu suportul  

ATRECO, a demarat procedura de elaborare a 

broşurilor cu privire la etica profesională a 

reprezentanţilor sectorului justiţiei. Astfel, pînă la 

finele anului 2015, toate etapele ce ţin de 

elaborarea şi formatarea broşurilor respective au 

fost finalizate. Din considerente tehnice, procesul 

de publicare şi distribuire a broşurilor respective 

va fi finalizat în primul trimestru al anului 2016. 

Raportul privind implementarea acțiunii 

respective va fi prezentat după finisarea editării şi 

distribuirii acestora. 

Realizată 

parţial 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

  

 

Surse alocate: 

34,6 mii lei 

Surse utilizate: 

34,6 mii lei  

 

Anul 2015 

CSM: 

37,5 mii lei 

 

MAI: 

Publicarea 

broşurilor nu a 

putut fi 

realizată, din 

considerentul 

că, nu au fost 

prevăzute 

resurse 

financiare. 

 

Copia 

contractului 

de beneficiar 

direct al 

Proiectului 

ATRECO 

 

http://www.cna.md/ro/evenimente/au-fost-desemnati-castigatorii-concursului-desen-talentul-nu-ia-mita-integritatea-imagini
http://www.cna.md/ro/evenimente/au-fost-desemnati-castigatorii-concursului-desen-talentul-nu-ia-mita-integritatea-imagini
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Începînd cu data de 9 martie 2016, în toate 

instanţele judecătoreşti au fost distribuite 1980 de 

broşuri cu privire la etica profesională a 

judecătorilor. Broşurile respective au fost editate 

de către CSM cu suportul proiectului "Sporirea 

eficienţei, imparţialităţii, responsabilităţii şi 

transparenţei instanţelor judecătoreşti din 

Moldova (ATRECO) şi cuprind Codul de etică în 

limba de stat, care a fost tradus şi în limbile rusă şi 

engleză. Pînă la moment toate instanţele 

judecătoreşti au beneficiat de boşurile menţionate. 

 

 

MAI: 

Au fost elaborate compartimente pentru editarea 

broşurilor: 

- A fost elaborat proiectul primului compartiment 

al broşurii, cu titlul: „Cadrul desfăşurării activităţii 

de poliţie, al derulării relaţiilor sale cu publicul”; 

- Factorii de configurare a relaţiilor poliţie-public; 

- Fenomenele psihice şi sociale ce pot fi obstacole 

în procesul derulării relaţiilor poliţie public, 

- Persuasiunea în munca de poliţie, etc. 

4.2.4.p.3 – Realizarea 

spoturilor publicitare 

cu privire la activitatea 

instituţiilor din sectorul 

justiţiei şi publicarea 

acestora pe Internet 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Curtea Supremă 

de Justiţie, 

Consiliul Superior 

al Procurorilor, 

Centrul Naţional 

Anticorupţie, 

Ministerul 

Afacerilor Interne 

 

1. Numărul 

de spoturi 

publicitare 

realizate şi 

publicate 

2. Numărul 

de accesări 

ale spoturilor 

publicitare 

 

 

 

Trimestrul 

III, 2012, 

Trimestrul 

IV, 2016 

CSM:  

Anul 2015 

Cu suportul programului USAID Rolisp a fost 

creat şi difuzat spotul publicitar cu privire la 

activitatea instituţiilor 

din sectorul justiţiei. Acest spot a fost difuzat la 

posturile de televiziune naţionale şi publicat pe 

internet. Versiunea scurtă (2 minute) a spotului 

pentru TV a fost rulată (379 rulări) la cele mai 

vizionate posturi de televiziune cu acoperire 

națională completă sau largă. 

Versiunea lungă (4 minute) a spotului pentru TV a 

fost plasată la cele mai vizionate posturi de 

televiziune cu acoperire națională completă sau 

largă, în cadrul emisiunilor de tip talk-show pe 

tema justiției (7 rulări). 

Spotul difuzat pe internet a acumulat 332 de 

vizualizări. 

CNA: realizată 

Sunt difuzate 2 spoturi. 

Un spot a fost realizat în 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 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

 

CNA- 

Surse alocate: 

280,0 mii lei 

Surse utilizate: 

280, 0 mii lei 

 

Anul 2015 

CSM: 

300 mii lei 

Dificultăţi: 
CNA: 

fonduri 

insuficiente 

Pentru 

realizarea 

acţiunii 

respective  

CSM: 

nu au fost 

alocate surse 

necesare în 

buget pentru 

2014  

 

http://cna.m

d/ro/evenim

ente/spoturi-

anticoruptie

-acum-si-

transportul-

public-sunt-

planificate-

circa-6000-

vizualizari 

 

https://www

.youtube.co

m/watch?v=

gZfd262o_

M4  (spotul 

adaptat) 

 

http://www.

youtube.co

m/watch?v=

6jlWK9rQe

RA  (spot 

realizat în 

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
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
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
https://www.youtube.com/watch?v=gZfd262o_M4
https://www.youtube.com/watch?v=gZfd262o_M4
https://www.youtube.com/watch?v=gZfd262o_M4
https://www.youtube.com/watch?v=gZfd262o_M4
https://www.youtube.com/watch?v=gZfd262o_M4
http://www.youtube.com/watch?v=6jlWK9rQeRA
http://www.youtube.com/watch?v=6jlWK9rQeRA
http://www.youtube.com/watch?v=6jlWK9rQeRA
http://www.youtube.com/watch?v=6jlWK9rQeRA
http://www.youtube.com/watch?v=6jlWK9rQeRA
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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 decembrie 2014, 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 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 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 

cadrul 

proiectului 

MIAPAC) 

CSJ: 

O nouă 

pagină web 

a Curţii 

Supreme de 

Justiţie - 

www.csj.md 

MAI: 

http://igp.md/

ro/content/au-

fost-

desemnati-

cistigatorii-

concursului-

national-de-

desen-politia-

imaginatia-

mea-0  
   

 

http://igp.m

d/ro/content

/ziua-

politiei-

nationale-

23-de-ani-

de-la-

infiintare-1  
 

 http://igp.m

d/ro/content

/ziua-

transparente

i-0   

 

http://igp.m

d/ro/content

/ai-grija-

cum-

traversezi-

strada    
 

http://igp.m

d/ro/content

http://jurisprudenta.csj.md/db_rec_csj.php
http://jurisprudenta.csj.md/db_avize_csj.php
http://jurisprudenta.csj.md/db_hot_expl.php
http://jurisprudenta.csj.md/db_hot_expl.php
http://jurisprudenta.csj.md/db_interes_lege.php
http://jurisprudenta.csj.md/db_interes_lege.php
http://jurisprudenta.csj.md/db_case_lawc.php
http://jurisprudenta.csj.md/db_case_lawc.php
http://jurisprudenta.csj.md/db_case_lawp.php
http://despre.csj.md/index.php/unificarea-practicii-judiciare/proiecte-hot-explicative-plen
http://despre.csj.md/index.php/unificarea-practicii-judiciare/proiecte-hot-explicative-plen
http://despre.csj.md/index.php/jurisprudenta-cedo1/2013-09-16-15-57-58
http://www.csj.md/
http://igp.md/ro/content/au-fost-desemnati-cistigatorii-concursului-national-de-desen-politia-imaginatia-mea-0
http://igp.md/ro/content/au-fost-desemnati-cistigatorii-concursului-national-de-desen-politia-imaginatia-mea-0
http://igp.md/ro/content/au-fost-desemnati-cistigatorii-concursului-national-de-desen-politia-imaginatia-mea-0
http://igp.md/ro/content/au-fost-desemnati-cistigatorii-concursului-national-de-desen-politia-imaginatia-mea-0
http://igp.md/ro/content/au-fost-desemnati-cistigatorii-concursului-national-de-desen-politia-imaginatia-mea-0
http://igp.md/ro/content/au-fost-desemnati-cistigatorii-concursului-national-de-desen-politia-imaginatia-mea-0
http://igp.md/ro/content/au-fost-desemnati-cistigatorii-concursului-national-de-desen-politia-imaginatia-mea-0
http://igp.md/ro/content/au-fost-desemnati-cistigatorii-concursului-national-de-desen-politia-imaginatia-mea-0
http://igp.md/ro/content/au-fost-desemnati-cistigatorii-concursului-national-de-desen-politia-imaginatia-mea-0
http://igp.md/ro/content/au-fost-desemnati-cistigatorii-concursului-national-de-desen-politia-imaginatia-mea-0
http://igp.md/ro/content/ziua-politiei-nationale-23-de-ani-de-la-infiintare-1
http://igp.md/ro/content/ziua-politiei-nationale-23-de-ani-de-la-infiintare-1
http://igp.md/ro/content/ziua-politiei-nationale-23-de-ani-de-la-infiintare-1
http://igp.md/ro/content/ziua-politiei-nationale-23-de-ani-de-la-infiintare-1
http://igp.md/ro/content/ziua-politiei-nationale-23-de-ani-de-la-infiintare-1
http://igp.md/ro/content/ziua-politiei-nationale-23-de-ani-de-la-infiintare-1
http://igp.md/ro/content/ziua-politiei-nationale-23-de-ani-de-la-infiintare-1
http://igp.md/ro/content/ziua-politiei-nationale-23-de-ani-de-la-infiintare-1
http://igp.md/ro/content/ziua-transparentei-0
http://igp.md/ro/content/ziua-transparentei-0
http://igp.md/ro/content/ziua-transparentei-0
http://igp.md/ro/content/ziua-transparentei-0
http://igp.md/ro/content/ziua-transparentei-0
http://igp.md/ro/content/drumul-nu-e-loc-de-joaca-ai-grija-unde-e-copilul-tau-acum
http://igp.md/ro/content/drumul-nu-e-loc-de-joaca-ai-grija-unde-e-copilul-tau-acum
http://igp.md/ro/content/drumul-nu-e-loc-de-joaca-ai-grija-unde-e-copilul-tau-acum
http://igp.md/ro/content/drumul-nu-e-loc-de-joaca-ai-grija-unde-e-copilul-tau-acum
http://igp.md/ro/content/drumul-nu-e-loc-de-joaca-ai-grija-unde-e-copilul-tau-acum
http://igp.md/ro/content/drumul-nu-e-loc-de-joaca-ai-grija-unde-e-copilul-tau-acum
http://igp.md/ro/content/drumul-nu-e-loc-de-joaca-ai-grija-unde-e-copilul-tau-acum
http://igp.md/ro/content/drumul-nu-e-loc-de-joaca-ai-grija-unde-e-copilul-tau-acum


98 
 

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: 

În conformitate cu pct. 43 a Strategiei Naţionale 

de dezvoltare a societăţii informaţionale 

,,Moldova digitală 2020”, aprobate prin Hotărîrea 

Guvernului nr.857 din 31.10.2013, a fost elaborat 

spotul de instruire a populaţiei în serviciul public 

electronic e-Cazier, care favorizează şi explică 

modalitatea utilizării serviciilor electronice, 

contribuind la dezvoltarea competenţelor digitale 

şi a incluziunii digitale 

(https://www.youtube.com/watch?v=BeJ-

hTGz2OU). 

De asemenea, a fost elaborat spotul de instruire, 

menirea căruia este demonstrare vizuală a modului 

de Depunere a cererii e-Cazier pentru deținătorii 

de IDNP 

(https://www.youtube.com/watch?v=R55lFsP8E9

k). Toate acestea, inclusiv şi inforgraficul privind 

modalităţile obţinerii certificatului de cazier 

judiciar 

(https://servicii.gov.md/Images/Infografic_ecazier.

jpg), sunt puse la dispoziţia cetăţenilor prin 

resursele online, anterior fiind şi difuzate la unele 

posturi de televiziune. 

Totodată, pe parcursul lunilor aprilie - mai 2014 a 

fost elaborat un scenariu şi ulterior filmat un spot 

publicitar cu tematica „ Anticorupţie şi respectarea 

regulilor de circulaţie " care a fost promovat pe 

larg prin intermediul posturilor de televiziune 

(Moldova 1, ProTV, JurnalTV, TVC21, 

PublikaTV). Totodată spotul nominalizat a fost 

adus la cunoştinţa publicului şi prin intermediul 

internetului site-ui oficial al Ministerului 

Afacerilor Interne mai.gov.md şi YouTube 

(https://www.youtube.com/watch?v=VKrXHu8JT

X8) etc. 

SPIA a elaborat 2 spoturi sociale anticorupție , un 

spot social cu mesaj anticorupție " Să revenim la 

normalitate - NU OFERI MITĂ! "și Bună 

dimineața!” o Elegie cu mesaj Anticorupție. 

 

/drumul-nu-

e-loc-de-

joaca-ai-

grija-unde-

e-copilul-

tau-acum 

http://igp.m

d/ro/content

/viteza  

http://igp.m

d/ro/content

/instaleaza-

un-scaun-

auto-pentru-

copilul-tau   

 

http://igp.m

d/ro/content

/impact-cu-

tren   
 

http://igp.m

d/ro/content

/copii-

sigurantahtt

p://igp.md/r

o/content/po

litia-

republicii-

moldova-

24-de-ani-

de-la-

constituire     
 

https://www

.youtube.co

m/watch?v=

JEIyv3M2X

YY [1]  
https://www.y

outube.com/w

atch?v=BeJ-
hTGz2OU 
 
https://www.y

outube.com/w

atch?v=R55lF

sP8E9k 

http://despre.csj.md/index.php/jurisprudenta-cedo1/2013-09-16-15-57-58
http://cauta.csj.md/
http://igp.md/ro/content/drumul-nu-e-loc-de-joaca-ai-grija-unde-e-copilul-tau-acum
http://igp.md/ro/content/drumul-nu-e-loc-de-joaca-ai-grija-unde-e-copilul-tau-acum
http://igp.md/ro/content/drumul-nu-e-loc-de-joaca-ai-grija-unde-e-copilul-tau-acum
http://igp.md/ro/content/drumul-nu-e-loc-de-joaca-ai-grija-unde-e-copilul-tau-acum
http://igp.md/ro/content/drumul-nu-e-loc-de-joaca-ai-grija-unde-e-copilul-tau-acum
http://igp.md/ro/content/drumul-nu-e-loc-de-joaca-ai-grija-unde-e-copilul-tau-acum
http://igp.md/ro/content/viteza
http://igp.md/ro/content/viteza
http://igp.md/ro/content/viteza
http://igp.md/ro/content/instaleaza-un-scaun-auto-pentru-copilul-tau
http://igp.md/ro/content/instaleaza-un-scaun-auto-pentru-copilul-tau
http://igp.md/ro/content/instaleaza-un-scaun-auto-pentru-copilul-tau
http://igp.md/ro/content/instaleaza-un-scaun-auto-pentru-copilul-tau
http://igp.md/ro/content/instaleaza-un-scaun-auto-pentru-copilul-tau
http://igp.md/ro/content/instaleaza-un-scaun-auto-pentru-copilul-tau
http://igp.md/ro/content/impact-cu-tren
http://igp.md/ro/content/impact-cu-tren
http://igp.md/ro/content/impact-cu-tren
http://igp.md/ro/content/impact-cu-tren
http://igp.md/ro/content/copii-siguranta
http://igp.md/ro/content/copii-siguranta
http://igp.md/ro/content/copii-siguranta
http://igp.md/ro/content/copii-siguranta
http://igp.md/ro/content/politia-republicii-moldova-24-de-ani-de-la-constituire
http://igp.md/ro/content/politia-republicii-moldova-24-de-ani-de-la-constituire
http://igp.md/ro/content/politia-republicii-moldova-24-de-ani-de-la-constituire
http://igp.md/ro/content/politia-republicii-moldova-24-de-ani-de-la-constituire
http://igp.md/ro/content/politia-republicii-moldova-24-de-ani-de-la-constituire
http://igp.md/ro/content/politia-republicii-moldova-24-de-ani-de-la-constituire
http://igp.md/ro/content/politia-republicii-moldova-24-de-ani-de-la-constituire
http://igp.md/ro/content/politia-republicii-moldova-24-de-ani-de-la-constituire
http://igp.md/ro/content/politia-republicii-moldova-24-de-ani-de-la-constituire
https://www.youtube.com/watch?v=JEIyv3M2XYY
https://www.youtube.com/watch?v=JEIyv3M2XYY
https://www.youtube.com/watch?v=JEIyv3M2XYY
https://www.youtube.com/watch?v=JEIyv3M2XYY
https://www.youtube.com/watch?v=JEIyv3M2XYY
https://www.youtube.com/watch?v=BeJ-hTGz2OU
https://www.youtube.com/watch?v=BeJ-hTGz2OU
https://www.youtube.com/watch?v=BeJ-hTGz2OU
https://www.youtube.com/watch?v=BeJ-hTGz2OU
https://www.youtube.com/watch?v=R55lFsP8E9k
https://www.youtube.com/watch?v=R55lFsP8E9k
https://www.youtube.com/watch?v=R55lFsP8E9k
https://www.youtube.com/watch?v=R55lFsP8E9k
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Anul 2016: 

MAI: 

Serviciul tehnologii informaționale activează în 

calitate de administrator al conținutului 

informațional al paginilor web oficiale în internet 

al MAI conform ordinului MAI nr. 21 din 

30.01.2014. 

Direcţia Relaţii Publice a MAI a realizat şi 

publicat 182 publicații.  

Informații din pagina web respectivă este accesată 

de 157819 ori de  72982 vizitatori unici. 

 
https://servicii

.gov.md/Imag

es/Infografic_
ecazier.jpg 
 
https://www.y

outube.com/w

atch?v=VKrX
Hu8JTX8 
 
http://mai.gov

.md/ro/conten

t/e-dimineata-
o-elegie-

anticoruptie-

videoaudio 
 
http://mai.gov
.md/ro/conten

t/sa-revenim-

la-
normalitate-

nu-oferi-mita-

video 

 

4.3.2.p.3 - Elaborarea şi 

aplicarea unui 

mecanism de 

încurajare a testării 

benevole cu aparatul 

poligraf şi mediatizarea 

utilizării acestuia 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Consiliul Superior 

al Procurorilor, 

Ministerul 

Afacerilor Interne, 

Centrul Naţional 

Anticorupţie 

1.Mecanism 

elaborat şi 

aplicat 

2. Numărul de 

comunicate de 

presă difuzate 

şi publicate pe 

Internet 

Trimestrul 

III 2013-IV 

2016 

De către CSM, a fost expediată Scrisoarea nr.4181 

m/i din 19.12.2014             organizare a ședinței 

preliminare privind Elaborarea şi aplicarea unui 

mecanism de încurajare a testării benevole cu 

aparatul poligraf și mediatizarea  utilizării 

acestuia. 

Anul  2015 

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). 

Grupul de lucru s-a întrunit în două şedinţe, la 

care s-a decis că acțiunea va fi realizată după 

procurarea şi aplicarea în fază incipientă a 

mecanismului de testare cu aparatul poligraf . 

 

Anul 2016 

CNA: 

Legea nr. 269 privind aplicarea testării la 

detectorul comportamentului simulat (poligraf) a 

Nerealizată 

 (pentru 

perioada de 

raportare) 

CSM: 

Nu au fost alocate 

surse financiare 

pentru anul 2014. 

 

Nu au fost alocate 

surse financiare 

pentru anul 2015 

Acțiunea va fi 

realizată după 

procurarea şi 

aplicarea în 

fază incipientă 

a 

mecanismului 

de testare cu 

aparatul 

poligraf 

Scrisoarea 

CSM 

nr.4181 m/i 

din 

19.12.2014             

organizare a 

ședinței 

preliminare 

privind 

Elaborarea 

şi aplicarea 

unui 

mecanism 

de 

încurajare a 

testării 

benevole cu 

aparatul 

poligraf și 

mediatizare

a 

utilizării 

acestuia 

https://servicii.gov.md/Images/Infografic_ecazier.jpg
https://servicii.gov.md/Images/Infografic_ecazier.jpg
https://servicii.gov.md/Images/Infografic_ecazier.jpg
https://servicii.gov.md/Images/Infografic_ecazier.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=VKrXHu8JTX8
https://www.youtube.com/watch?v=VKrXHu8JTX8
https://www.youtube.com/watch?v=VKrXHu8JTX8
https://www.youtube.com/watch?v=VKrXHu8JTX8
http://mai.gov.md/ro/content/e-dimineata-o-elegie-anticoruptie-videoaudio
http://mai.gov.md/ro/content/e-dimineata-o-elegie-anticoruptie-videoaudio
http://mai.gov.md/ro/content/e-dimineata-o-elegie-anticoruptie-videoaudio
http://mai.gov.md/ro/content/e-dimineata-o-elegie-anticoruptie-videoaudio
http://mai.gov.md/ro/content/e-dimineata-o-elegie-anticoruptie-videoaudio
http://mai.gov.md/ro/content/e-dimineata-o-elegie-anticoruptie-videoaudio
http://mai.gov.md/ro/content/sa-revenim-la-normalitate-nu-oferi-mita-video
http://mai.gov.md/ro/content/sa-revenim-la-normalitate-nu-oferi-mita-video
http://mai.gov.md/ro/content/sa-revenim-la-normalitate-nu-oferi-mita-video
http://mai.gov.md/ro/content/sa-revenim-la-normalitate-nu-oferi-mita-video
http://mai.gov.md/ro/content/sa-revenim-la-normalitate-nu-oferi-mita-video
http://mai.gov.md/ro/content/sa-revenim-la-normalitate-nu-oferi-mita-video
http://mai.gov.md/ro/content/sa-revenim-la-normalitate-nu-oferi-mita-video
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fost adoptată la 12.12.2008.  În anul 2014, CNA s-

a angajat să elaboreze proiectul Hotărîrii 

Guvernului despre unele măsuri de realizare a 

Legii (deşi nu era responsabil pentru aceasta), 

pentru a demara activitatea de testare. La 

19.06.2014 a fost aprobată HG nr. 475 prin care se 

aprobă Regulamentul privind organizarea şi 

funcţionarea Comisiei de stat pentru testări cu 

utilizarea poligrafului şi Nomenclatorul funcţiilor 

în care se angajează (îndeplinesc serviciul) 

persoanele care cad sub incidenţa articolului 7 din 

Legea nr.269-XVI din 12 decembrie 2008 privind 

aplicarea testării la detectorul comportamentului 

simulat. La data de 30.10.2014, în cadrul primei 

şedinţe a Comisiei a fost ales preşedintele acesteia 

şi au fost aprobate o serie de acte necesare 

funcţionării acesteia şi pentru înregistrarea 

poligrafologilor (Procesul verbal al şedinţei 

Comisiei de stat pentru testări cu utilizarea 

poligrafului din 30.10.2014 în Anexa 5). 

Regulamentul pentru înregistrarea şi atestarea 

poligrafologilor a fost transmis către Ministerul 

Justiţiei la data de 09 iulie (Anexa 6), fiind 

înregistrat la 22 august 2015.  

Urmare a înregistrării Regulamentului menţionat, 

la data de 02 martie 2016 poligrafologii au fost 

înregistraţi în Registrul special creat în acest sens 

şi au demarat nemijlocit activitatea de aplicare a 

testării (Copia registrului în Anexa 7). 

Poligrafologii sunt responsabili de testarea 

obligatorie la angajare, precum şi pentru testarea 

benevolă care are loc doar în cadrul unui dosar 

penal, la dorinţa unei din părţi. Pînă acum nu a 

fost mediatizată testarea benevolă deoarece 

poligrafologii nu erau înregistraţi.  

Totodată, în anul 2013 în instituţiile publice erau 6 

poligrafologi (CNA – 2, MAI – 2, SIS – 2) care au 

fost instruiţi şi au primit certificat de atestare. 

Avînd în vedere că procedurile de adoptare a 

Hotărîrii Guvernului, înregistrare la Ministerul 

Justiţiei, realizarea de către Comisia de stat a 

procedurilor preparatorii a durat atît de mult, 

certificatele poligrafologilor care au valabilitatea 

de 2 ani expiră în curînd. În legătură cu aceasta, 

CNA a expediat o solicitare pentru organizarea 

unor cursuri repetate destinate poligrafologilor, 

pentru a putea prelungi valabilitatea atestării 

 

Actele 

probatoare 

se află la 

Secretariatul 

grupurilor 

de lucru 
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acestora. La moment, testarea benevolă nu poate fi 

mediatizată pe larg, deoarece capacităţile 

poligrafologilor atestaţi la moment sunt 

condiţionate de reînnoirea certificatelor, precum şi 

încetarea din funcţie a 4 poligrafologi din cei 

existenţi. Totuşi, reprezentaţii CNA au oferit 

interviuri pentru 2 canale media, unul dintre 

articole fiind deja publicat: 

http://anticoruptie.md/ru/blog/natalia-

markocheva/poligraf-prohodit-ili-net. 

Avînd în vedere că recent au fost întrunite toate 

formalităţile pentru activitatea poligrafologilor, 

urmare a instruirii celor existenţi şi a calificării 

unor poligrafologi noi vor putea fi aplicate şi 

testările benevole, care la moment nu pot fi 

aplicate de cei 2 poligrafologi dedicaţi în totalitate 

efectuării testelor obligatorii la angajare. 

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. 

Anul 2015: 

CSM a publicat pe pagina web graficul instruirilor 

angajaţilor sistemului judecătoresc în domeniul 

instituţiei avertizorilor de integritate. 

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 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). 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

  http://cna.m

d/ro/evenim

ente/bilantul

-ciclului-

instruiri-

avertizorii-

integritate  

 

http://csm.m

d/files/Nout

ati/2014/11/

Graficul_ins

truirilor_CS

M_2014.pdf 
 
 

 

4.3.4.p.2 -Actualizarea 

şi optimizarea 

structurii şi 

conţinutului paginilor 

web ale instanţelor 

judecătoreşti  în 

vederea publicării 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

instanţele 

judecătoreşti 

 

1. Numărul 

paginilor web 

actualizate şi 

optimizate 

2. Numărul 

hotărîrilor 

judecătoreşti 

Trimestrul 

III, 2012 - 

Trimestrul 

IV, 2016 

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 închisoare cu ispăşirea pedepsei în 

penitenciar de tip închis şi amendă în mărime de 

Realizată   

(pentru 

perioada de 

raportare) 

 Dificultăţi: 

Motorul de 

căutare nu 

permite din 

punct de 

vedere 

identificarea 

Raportul de 

evaluare a 

instanţelor 

judecătoreşt

i din 

Moldova 

efectuat de 

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://csm.md/files/Noutati/2014/11/Graficul_instruirilor_CSM_2014.pdf
http://csm.md/files/Noutati/2014/11/Graficul_instruirilor_CSM_2014.pdf
http://csm.md/files/Noutati/2014/11/Graficul_instruirilor_CSM_2014.pdf
http://csm.md/files/Noutati/2014/11/Graficul_instruirilor_CSM_2014.pdf
http://csm.md/files/Noutati/2014/11/Graficul_instruirilor_CSM_2014.pdf
http://csm.md/files/Noutati/2014/11/Graficul_instruirilor_CSM_2014.pdf
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hotărîrilor 

judecătoreşti privind 

condamnarea 

reprezentanţilor 

sectorului justiţiei 

pentru acte de corupţie 

publicate 8000 u.c. 

Prin Hotărîrea Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 472/21 din 18 decembrie 2008, a 

fost aprobat Regulamentul cu privire la modul de 

publicare a hotărîrilor judecătorești pe pagina web.  

Prin Hotărîrea Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 508/26 din 21 august 2012 a fost 

derulată procedura de modificare a 

Regulamentului cu privire la modul de publicare a 

hotărîrilor judecătorești pe pagina web. Proiectul 

Regulamentului privind modul de publicare a 

hotărîrilor judecătoreşti pe portalul unic al 

instanţelor de judecată, a fost elaborat şi este 

plasat pe pagina web a CSM, pentru discuţii 

publice, după expirarea termenului de recepţionare 

a propunerilor proiectul va fi definitivat şi aprobat 

la şedinţa CSM.  

Toate Hotărîrile judecătorești se publică pe pagina 

web a instanței, care este lucrativă și ușor utilizată 

de către justițiabili. 

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 

hotărîrilor 

judecătoreşti 

privind 

condamnarea 

reprezentanţil

or sectorului 

justiţiei pentru 

acte de 

corupţie 

 

Nu pot fi 

accesate 

hotărîrile 

instanțelor de 

judecată. 

programul 

ROLISP 

(USAID), 

pag. 22 

http://insta

nte.justice.

md/apps/ho

tariri_jude

cata/inst/jb

u/jbu.php 

http://csm.m

d/informatii

-

utile/sentint

e.htm  

http://csm.

md/pentru-

discutii-

publice 

 

 

 

 

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. 

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, unde au fost puse in 

discuție mai multe chestiuni, inclusiv si cazurile 

de condamnare a judecătorilor pentru acte de 

corupție. 

Anul 2015 

La data de 09.07.2015, prin scrisoarea nr. 2403/1,  

CSM a solicitat Procuraturii Generale informaţia 

actualizată cu privire la  hotărîrile judecătoreşti 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

 Comunicatel

e vor fi 

elaborate, 

difuzate şi 

publicate 

după 

recepţiona 

rea 

informaţiei 

actualizate de 

la PG 

 

Nu pot fi 

accesate 

hotărîrile 

instanțelor de 

judecată. 

http://justice

.gov.md/lib

view.php?l=

ro&idc=4&i

d=2382  

 

http://csm.m

d/noutati/15

54-

integritatea-

judecatorilo

r-factor-de-

prevenire-a-

coruptiei-

judiciare.ht

ml  

 

http://csm.md

/files/Ordinea

_de_zi_CSM/

2015/07/Sinte

za07.pdf 

http://csm.md

http://instante.justice.md/apps/hotariri_judecata/inst/jbu/jbu.php
http://instante.justice.md/apps/hotariri_judecata/inst/jbu/jbu.php
http://instante.justice.md/apps/hotariri_judecata/inst/jbu/jbu.php
http://instante.justice.md/apps/hotariri_judecata/inst/jbu/jbu.php
http://instante.justice.md/apps/hotariri_judecata/inst/jbu/jbu.php
http://instante.justice.md/apps/hotariri_judecata/inst/jbu/jbu.php
http://csm.md/informatii-utile/sentinte.htm
http://csm.md/informatii-utile/sentinte.htm
http://csm.md/informatii-utile/sentinte.htm
http://csm.md/informatii-utile/sentinte.htm
http://csm.md/informatii-utile/sentinte.htm
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2382
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2382
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2382
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2382
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2382
http://csm.md/noutati/1554-integritatea-judecatorilor-factor-de-prevenire-a-coruptiei-judiciare.html
http://csm.md/noutati/1554-integritatea-judecatorilor-factor-de-prevenire-a-coruptiei-judiciare.html
http://csm.md/noutati/1554-integritatea-judecatorilor-factor-de-prevenire-a-coruptiei-judiciare.html
http://csm.md/noutati/1554-integritatea-judecatorilor-factor-de-prevenire-a-coruptiei-judiciare.html
http://csm.md/noutati/1554-integritatea-judecatorilor-factor-de-prevenire-a-coruptiei-judiciare.html
http://csm.md/noutati/1554-integritatea-judecatorilor-factor-de-prevenire-a-coruptiei-judiciare.html
http://csm.md/noutati/1554-integritatea-judecatorilor-factor-de-prevenire-a-coruptiei-judiciare.html
http://csm.md/noutati/1554-integritatea-judecatorilor-factor-de-prevenire-a-coruptiei-judiciare.html
http://csm.md/noutati/1554-integritatea-judecatorilor-factor-de-prevenire-a-coruptiei-judiciare.html
http://csm.md/noutati/1554-integritatea-judecatorilor-factor-de-prevenire-a-coruptiei-judiciare.html
http://csm.md/files/Ordinea_de_zi_CSM/2015/07/Sinteza07.pdf
http://csm.md/files/Ordinea_de_zi_CSM/2015/07/Sinteza07.pdf
http://csm.md/files/Ordinea_de_zi_CSM/2015/07/Sinteza07.pdf
http://csm.md/files/Ordinea_de_zi_CSM/2015/07/Sinteza07.pdf
http://csm.md/files/Ordinea_de_zi_CSM/2015/07/Sinteza07.pdf
http://csm.md/files/Ordinea_de_zi_CSM/2015/08/Sinteza08.pdf
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definitive privind condamnarea reprezentanţilor 

sectorului justiţiei pentru acte de corupţie, în 

vederea elaborării comunicatelor de presă 

respective. 

Cu regret, solicitările înaintate prin scrisoarea 

menționeată supra nu au parvenit în adresa CSM. 

 

Pe pagina web a Consiliului Superior al 

Magistraturii, pe parcursul anului 2015, au fost 

publicate 110, communicate de presă cu referire la 

activitatea sistemului judecătoresc. Totodată, după 

finisarea fiecărei şedinţe a CSM, se publică 

sinteza şedinţei, care conţine şi informaţie cu 

privire la hotărîrile judecătoreşti definitive privind 

condamnarea reprezentanţilor sectorului justiţiei 

pentru acte de corupţie, în cadrul examinării 

chestiunii propunerii de eliberare din funcţiei.  

Anul 2016: 

CSM: 

Pe pagina web a Consiliului Superior al 

Magistraturii, în perioada ianuarie –august 2016, 

au fost publicate 26, communicate de presă cu 

referire la activitatea sistemului judecătoresc. 

Totodată, după finisarea fiecărei şedinţe a CSM, 

se publică sinteza şedinţei, care conţine şi 

informaţie cu privire la hotărîrile judecătoreşti 

definitive privind condamnarea reprezentanţilor 

sectorului justiţiei pentru acte de corupţie, în 

cadrul examinării chestiunii propunerii de 

eliberare din funcţiei.  

MJ a raportat: 

Au fost realizate 6 materiale privind condamnarea 

reprezentanților sectorului justiției pentru acte de 

corupție, ce au fost reflectate în comunicatele de 

presă, care pot fi accesate pe pagina web a 

Ministerului Justiție: 

http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc

=4&id=2879 

 

/files/Ordinea

_de_zi_CSM/

2015/08/Sinte

za08.pdf 

http://csm.md

/files/Ordinea

_de_zi_CSM/

2015/14/Sinte

za14.pdf 

http://csm.md

/files/Ordinea

_de_zi_CSM/

2015/19/Sinte

za_23.06.201

5.pdf 

http://csm.md

/files/Ordinea

_de_zi_CSM/

2015/22/Sinte

za22.pdf 

http://csm.md

/files/Ordinea

_de_zi_CSM/

2015/32/Sinte

za32.pdf 

http://csm.m

d/sedinte.ht

ml 

şed. Nr. 

CSM nr. 10 

Anul 2016: 

MJ: 

http://www.ju

stice.gov.md/l

ibview.php?l

=ro&idc=4&i

d=2879 

 

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 

http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2879
http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2879
http://csm.md/files/Ordinea_de_zi_CSM/2015/08/Sinteza08.pdf
http://csm.md/files/Ordinea_de_zi_CSM/2015/08/Sinteza08.pdf
http://csm.md/files/Ordinea_de_zi_CSM/2015/08/Sinteza08.pdf
http://csm.md/files/Ordinea_de_zi_CSM/2015/08/Sinteza08.pdf
http://csm.md/files/Ordinea_de_zi_CSM/2015/14/Sinteza14.pdf
http://csm.md/files/Ordinea_de_zi_CSM/2015/14/Sinteza14.pdf
http://csm.md/files/Ordinea_de_zi_CSM/2015/14/Sinteza14.pdf
http://csm.md/files/Ordinea_de_zi_CSM/2015/14/Sinteza14.pdf
http://csm.md/files/Ordinea_de_zi_CSM/2015/14/Sinteza14.pdf
http://csm.md/files/Ordinea_de_zi_CSM/2015/19/Sinteza_23.06.2015.pdf
http://csm.md/files/Ordinea_de_zi_CSM/2015/19/Sinteza_23.06.2015.pdf
http://csm.md/files/Ordinea_de_zi_CSM/2015/19/Sinteza_23.06.2015.pdf
http://csm.md/files/Ordinea_de_zi_CSM/2015/19/Sinteza_23.06.2015.pdf
http://csm.md/files/Ordinea_de_zi_CSM/2015/19/Sinteza_23.06.2015.pdf
http://csm.md/files/Ordinea_de_zi_CSM/2015/19/Sinteza_23.06.2015.pdf
http://csm.md/files/Ordinea_de_zi_CSM/2015/22/Sinteza22.pdf
http://csm.md/files/Ordinea_de_zi_CSM/2015/22/Sinteza22.pdf
http://csm.md/files/Ordinea_de_zi_CSM/2015/22/Sinteza22.pdf
http://csm.md/files/Ordinea_de_zi_CSM/2015/22/Sinteza22.pdf
http://csm.md/files/Ordinea_de_zi_CSM/2015/22/Sinteza22.pdf
http://csm.md/files/Ordinea_de_zi_CSM/2015/32/Sinteza32.pdf
http://csm.md/files/Ordinea_de_zi_CSM/2015/32/Sinteza32.pdf
http://csm.md/files/Ordinea_de_zi_CSM/2015/32/Sinteza32.pdf
http://csm.md/files/Ordinea_de_zi_CSM/2015/32/Sinteza32.pdf
http://csm.md/files/Ordinea_de_zi_CSM/2015/32/Sinteza32.pdf
http://csm.md/sedinte.html
http://csm.md/sedinte.html
http://csm.md/sedinte.html
http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2879
http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2879
http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2879
http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2879
http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2879
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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 

 
 
 

http://aids.md/aids/index.php?cmd=item&id=216&lang=ru

