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GRUPUL DE LUCRU PENTRU COORDONAREA ȘI MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII  PILONULUI  IV 

* Integritatea actorilor sectorului justiţiei* 

Strategia de reformă a sectorului justiției 2011-2016  

 

 

PLAN DE ACTIVITATE AL GRUPULUI DE LUCRU  

ANUL 2016 
 

SECȚIUNEA I:  Planul de activitate al Grupului de lucru 

 

Nr. Activitate Implementator Detalii privind implementarea 

acțiunii 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  Ședințe privind monitorizarea 

implementării Strategiei și Planului de 

acțiuni (acțiunile prevăzute de Pilonul IV) 

Grupul de lucru Ședințe lunare   x x x x x  x x x x 

2.  Identificarea priorităţilor pentru asistenţă 

externă pentru 2016 

Grupul de lucru 

 

    x         

3.  Recepționarea rapoartelor de activitate 

intermediare de către instituţiile cheie 

responsabile pentru implementarea 

Strategiei şi Planului de acţiuni pentru 

perioada 1 ianuarie 2016 – 30 iunie 2016 

Instituţiile 

responsabile de 

implementare 

Până la 15 iulie 2016       x      

4.  Aprobarea Raportului de Monitorizare 

Sectorial Intermediar de către Grupul de 

lucru pentru Pilonul IV 

Grupul de lucru Până la 15 septembrie 2016         x    

5.  Elaborarea raportului anual al Grupului 

de lucru 

Secretariatul 

Grupului de lucru 

Raportul se elaborează în baza 

rapoartelor prezentate de instituţii şi în 

           x 
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 baza conţinutului proceselor verbale 

ale şedinelor Grupului de lucru până la 

31 ianuarie 2016 şi se aprobă de 

Grupul de lucru pînă la 10 februarie 

2017. 

 

 

 

 

 

 

SECȚIUNEA II: Acţiuni nerealizate/ realizate parțial pentru 2016 (scadente) 

 
Nr. Acțiune/Subacțiune Implementator Detalii privind 

implementarea acțiunii 

1 2 

 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Acț.4.1.3. p. 

6 

Elaborarea de ghiduri metodologice privind 

aplicarea legislaţiei în cazurile de corupţie 

Curtea Supremă de Justiţie, 

Centrul Național Anticorupție 

Procuratura Generală 

Indicatori: 

Ghiduri elaborate, 

publicate şi distribuite 

 

Termen de realizare: 

Trimestrul I-IV 2014 

 

        x x   

a) Elaborarea și aprobarea ordinului 

interdepartamental cu privire la modalitatea de 

denunțare a cazurilor de corupție de către 

judecători, procurori, colaboratori ai organelor 

afacerilor interne, instituțiilor penitenciare, 

colaboratori vamali și fiscali, colaboratorii 

Centrului Național Anticorupție, Comisiei Naționale 

Centrul Național Anticorupție Ordin aprobat 

 
        x    
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de Integritate, Serviciului de Informație și Securitate 

b) Publicarea Ghidurilor cu privire la modalitatea de 

denunțare a coruperii active de către judecători, 

procurori, colaboratori ai organelor afacerilor 

interne, instituțiilor penitenciare, colaboratori 

vamali și fiscali, colaboratorii Centrului Național 

Anticorupție, Comisiei Naționale de Integritate, 

Serviciului de Informație și Securitate 

Centrul Național Anticorupție Ghiduri publicate și 

distribuite 
         x   

Acț. 4.1.4 p. 

2 

Consolidarea capacităților de asigurare a 

comportamentului anticorupției prin elaborarea 

unor recomandări metodologice 

Consiliul Superior al Magistraturii, 
Consiliul Superior al Procurorilor, 

Ministerul Afacerilor Interne,  Centrul 

Național Anticorupție, Organele de 

autoadministrare ale profesiilor conexe 

sistemului justiției 

Indicatori: 

Recomandări elaborate și 

aprobate 

 

Trimestrul III 2012 - 

Trimestrul IV, 2013 

       x x x x  

a) Constituirea unui grup de lucru pentru elaborarea 

recomandărilor metodologice 

Consiliul Superior al Magistraturii Grup de lucru constituit        x     

b) Elaborarea recomandărilor Consiliul Superior al Magistraturii Recomandări elaborate         x x   

c) Aprobarea recomandărilor Consiliul Superior al Magistraturii Recomandări aprobate           x  

Acț. 4.1.5 

p.7 

Achiziționarea aparatelor poligraf de detecție a 

comportamentului simulat 

Consiliul Superior al Magistraturii, 

Procuratura Generală,  Centrul Național 

Anticorupție, Ministerul Afacerilor 

Interne, Serviciul Vamal 

Indicatori: 

Echipament procurat 

 

Termenul de realizare: 

Trimestrul I-IV,  2013 

         x x x 

a) Publicarea anunţului privind intenţia de 

achiziționare a aparatelor poligraf de detecție a 

comportamentului simulat 

Consiliul Superior al Magistraturii Anunț publicat          x   

b) Identificarea operatorului economic ce dispune de 

echipamentul nesesar 

Consiliul Superior al Magistraturii Agent economic 

identificat 

          x  

c) Procurarea echipamentului Consiliul Superior al Magistraturii Echipament procurat            x 

Acț.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 Afacerilor Interne,  

Indicatori: 

1. Numărul de cursuri 

organizate  

2. Numărul de persoane 

           x 
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 Ministerul Justiţiei,  

Serviciul Vamal,  

Institutul Naţional al  

Justiţiei,  

Academia „Ştefan cel Mare”  

instruite  

 

Termen de realizare: 

Trimestrul III 2013 –II 

2014 

 

a) Organizarea cursurilor de instruire Consiliul Superior al Magistraturii Cursuri de instruire 

organizate 
           x 

Acț.4.2.1 p.1 Modificarea sau, după caz, elaborarea codurilor 

de etică profesională pentru toți reprezentanții 

sectorului justiției 

 

 

Ministerul Justiției, 

Centrul Național Anticorupție, Consiliul 

Superior al Magistraturii, Procuratura 

Generală, Ministerul Afacerilor Interne, 

uniunile profesiilor conexe sistemului 

justiției 

Coduri de etică 

modificate/ elaborate și 

aprobate 

Trimestrul I-IV,  2013 

      x      

a) Modificarea și aprobarea codurilor de etică ale 

tuturor reprezentanților sectorului justiției 

 

Organele de administrare ale 

reprezentaților sectorului justiției 

Ordine, Decizii, Hotărîri 

privind aprobarea 

amendamentelor sau a 

noilor coduri de etică 

      x      

Acț. 4.2.1. 

p.2 

Elaborarea unor îndrumări detaliate privind 

aplicarea codurilor de etică profesională 

 

 

Ministerul Justiţiei, 

Centrul Național Anticorupție, 

Consiliul Superior al Magistraturii, 

Procuratura Generală, 

Ministerul Afacerilor Interne, 

Uniunile profesiilor conexe sistemului 

justiţie 

 

 

Indicatori: 

Îndrumările privind 

aplicarea codurilor de 

etică profesională, 

elaborate şi distribuite 

 

Termenul de realizare: 

Trimestrul I-IV 2014 

x x x x x x x x x x x  

a) Elaborarea îndrumărilor  Ministerul Justiţiei Îndrumări elaborate x x x x x x x x     

b) Distribuirea îndrumărilor Ministerul Justiţiei Îndrumări distribuite         x x x  

 

 

Secțiunea III: Planul de implementare a Strategiei și Planului de Acțiuni 

ACȚIUNI DE REALIZAT ÎN ANUL 2016 
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Nr. Acțiune/Subacțiune Implementator Detalii privind implementarea 

acțiunii 

1 2 

 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Acț.4.1.4. p. 

6 

Monitorizarea implementării 

prevederilor privind testul de 

integritate  

 

Ministerul Justiţiei,  

Centrul Național Anticorupție 

 

Indicatori:  

1.Monitorizare desfăşurată  

2. Raport de monitorizare 

întocmit şi difuzat  

Termen de realizare: Trimestrul 

lI 2013 –IV 2016 

x x x x x x x x x x x x 

 

 

 

a) Desfășurarea monitorizării Ministerul Justiţiei,  

Centrul Național Anticorupție 

 

Monitorizare desfăşurată  

 
x x x x x x x x     

b) Întocmirea și difuzarea raportului de 

monitorizare 

Ministerul Justiţiei,  

Centrul Național Anticorupție 

Raport de monitorizare întocmit 

şi difuzat  

 

        x x x x 

Acț 4.1.5. p. 

5 

Informarea societăţii despre 

implementarea noilor instrumente de 

prevenire a imixtiunii în activitatea de 

înfăptuire a justiţiei şi de prevenire a 

comportamentului corupţional 

 

Centrul Național Anticorupție,  

Ministerul Afacerilor Interne,  

Consiliul Superior al Magistraturii,  

Procuratura Generală  

Indicatori: 

Numărul comunicatelor de presă 

publicate  

Termen de realizare: Trimestrul I 

2012 –IV 2016 

 

    x x x x x x x x 

a) Organizarea cluburilor de presă pe 

subiecte anticorupţie 

Centrul Național Anticorupție Numărul de activităţi comune 

anticorupţie ale Centrului şi 

societăţii civile desfăşurate  

    x x x x x x x x 

b) Lansarea Studiului ”Promovarea 

intereselor private în procesul 

legislativ” 

Centrul Național Anticorupție Studiu elaborat și prezentat         x    
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c) Organizarea Conferinței Naționale 

Anticorupție 

Centrul Național Anticorupție Conferință desfășurată, 

materiale distribuite, concluziile 

și recomandările mediatizate 

           x 

Acț.4.1.5.  

p.9 

Instituirea şi aplicarea mecanismului 

de testare cu aparatul poligraf 

Consiliul Superior al Magistraturii,  

Procuratura Generală, 

Centrul Național Anticorupție 

Ministerul Afacerilor Interne, 

Serviciul Vamal 

Indicatori: 

Numărul de testări efectuate 

 

Termen de realizare: Trimestrul 

III 2014-IV 2016 

           x 

a) Elaborarea Regulamentului de 

reglementare a mecanismului de testare 

cu aparatul poligraf 

Consiliul Superior al Magistraturii Regulament elaborat            x 

Acț. 4.1.6. p. 

1 

Modificarea cadrului normativ în 

vederea instituţionalizării şi 

organizării activităţii unităţilor 

responsabile de asigurarea securităţii 

interne  

 

Ministerul Justiţiei, 

Procuratura Generală,  

Ministerul Afacerilor Interne,  

Centrul Național Anticorupție 

 

Indicatori: 

Proiecte de acte normative 

elaborate şi remise spre 

examinare Guvernului  

 

Termen de realizare: Trimestrul I 

2013 – IV 2016 

x x x x x x x x x x x  

a) Elaborarea și consultarea proiectului de 

act normativ cu autoritățile interesate și 

societatea civilă 

Ministerul Justiţiei, 

Procuratura Generală,  

Ministerul Afacerilor Interne,  

Centrul Național Anticorupție 

Proiect elaborat și consultat cu 

autoritățile interesate și 

societatea civilă 

x x x x x x x x     

b) Expertizarea anticorupție și remiterea 

Guvernului petnru examinare și 

aprobare 

Ministerul Justiţiei Proiect expertizat și remis 

Guvernului pentru examinare și 

aprobare 

        x x x  

Acț. 4.1.6. 

p.2 

Instruirea membrilor unităţilor 

responsabile de asigurarea securităţii 

interne 

Procuratura Generală,  

Centrul Național Anticorupție 

Ministerul Afacerilor Interne, 

Ministerul Justiţiei 

Indicatori: 

1. Numărul de cursuri organizate 

2. Numărul  de persoane  

instruite 

 

Termen de realizare: 

 Trimestrul I 2014-IV 2016 

    x x x  x x   

a) Instituirea Inspecţiei procurorilor Procuratura Generală,  

Centrul Național Anticorupție 

Ministerul Afacerilor Interne, 

Ministerul Justiţiei 

Inspecţia procurorilor instituită     x x x      

b) Instruirea inspectorilor din cadrul 

Inspecţiei procurorilor 

Procuratura Generală,  

Centrul Național Anticorupție 

Ministerul Afacerilor Interne, 

Ministerul Justiţiei 

Personal instruit         x x   
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Acț. 4.2.2 

p.2 

Organizarea şi desfăşurarea 

cursurilor  

în domeniul eticii profesionale pentru 

reprezentanții sectorului justiţiei 

Institutul Naţional al Justiţiei,  

Academia „Ştefan cel Mare”,  

uniunile profesiilor conexe sistemului 

justiţiei 

Indicatori:  

1. Numărul de cursuri organizate  

2. Numărul de persoane instruite 

Termenul de realizare: 

Trimestrul I 2013-IV 2016  

 

   x x x x x x x x x 

a) Identificarea formatorilor și elaborarea 

agendei 

Institutul Naţional al Justiţiei Formatori identificați și agende 

elaborate 
    x x x x     

b) Coordonarea delegării participanților și 

organizarea cursurilor 

Institutul Naţional al Justiţiei Cursuri organizate        x x x   

c) Desfășurarea cursurilor Institutul Naţional al Justiţiei Cursuri desfășurate         x x x x 

Acț.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  

Indicatori:  

1. Numărul de cursuri organizate  

2. Numărul de membri instruiţi  

Termen de realizare: Trimestrul 

III 2013 –IV 2016 

 

 

        x x x x 

a) Identificarea formatorilor și elaborarea 

agendei 

Institutul Naţional al Justiţiei Formatori identificați și agende 

elaborate 
        x    

b) Coordonarea delegării participanților și 

organizarea cursurilor 

Institutul Naţional al Justiţiei Cursuri organizate          x x  

c) Desfășurarea cursurilor Institutul Naţional al Justiţiei Cursuri desfășurate           x x 

Acț 4.2.3. 

p.3 

Monitorizarea noilor mecanisme de 

investigare a abaterilor de la etica 

profesională 

Ministerul Justiţiei, 

Centrul Național Anticorupție, 

Consiliul Superior al Magistraturii, 

Procuratura Generală, 

Ministerul Afacerilor Interne, 

uniunile profesiilor conexe sistemului 

justiţiei 

Indicatori:  

Monitorizare desfăşurată 

2. Raport de monitorizare 

întocmit şi difuzat 

3. Numărul de proceduri 

disciplinare iniţiate şi rezultatele 

acestora 

Termenul de realizare: 

Trimestrul I 2014- IV2016 

x x x x x x x x x x x x 
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a) Desfășurarea monitorizării Ministerul Justiţiei, 

Centrul Național Anticorupție, 

Consiliul Superior al Magistraturii, 

Procuratura Generală, 

Ministerul Afacerilor Interne, 

uniunile profesiilor conexe sistemului 

justiţiei 

Monitorizare desfăşurată 

 
x x x x x x x x x    

b) Întocmirea raportului de monitorizare și 

difuzarea acestuia 

Ministerul Justiţiei, 

Centrul Național Anticorupție, 

Consiliul Superior al Magistraturii, 

Procuratura Generală, 

Ministerul Afacerilor Interne, 

uniunile profesiilor conexe sistemului 

justiţiei 

Raport de monitorizare întocmit 

şi difuzat 

 

         x x x 

Acț.4.2.4. p. 

1 

Elaborarea conceptelor de promovare 

a eticii profesionale și de sensibilizare 

a opiniei publice cu privire la etica 

profesională a reprezentanților 

sectorului justiției 

 

Consiliul Superior al Magistraturii,  

Consiliul Superior al Procurorilor,  

Ministerul Afacerilor Interne,  

Centrul Național Anticorupție 

Indicatori:  

Concepte elaborate 

 

Termen de realizare: 

Trimestrul III 2012 -IV 2016 

 

  x x x x x x x x x  

a) Întrunirea în ședințe de lucru a grupului 

de lucru creat prin hot CSM nr.725/28 

din 06.10.2015 

Consiliul Superior al Magistraturii Ședințe desfășurate   x x x x x x x x   

b) Concepte elaborate şi aprobate Consiliul Superior al Magistraturii Concepte elaborate și aprobate          x x  

Acț. 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,  

Ministerul Afacerilor Interne,  

Centrul Național Anticorupție 

Indicatori:  

1. Numărul de spoturi publicitare 

realizate şi publicate  

2. Numărul de accesări ale 

spoturilor publicitare 

 

Termen de realizare: 

Trimestrul III 2012 –IV 2016 

 

x x x x x x x x x x x x 

a) Difuzarea și mediatizarea activitatea 

instituțiilor din sectorul justiției prin 

intermediul internetului. 

Consiliul Superior al Magistraturii Spoturi difuzate și activitate 

mediatizată 
x x x x x x x x x x x x 

Acț.4.2.5 p. 

2  

Încurajarea societăţii civile de a 

monitoriza activitatea 

Ministerul Justiţiei, 
Consiliul Superior al Magistraturii,  

Indicatori: 

1. Numărul acordurilor de  
x x x x x x x x x x x x 
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reprezentanților sectorului  

justiţiei; participarea societăţii civile 

la procesul de monitorizare  

Consiliul Superior al Procurorilor,  

Ministerul Afacerilor Interne,  

Centrul Național Anticorupție,  

Comisia Naţională de  

Integritate  

colaborare semnate  

2. Monitorizare desfăşurată  

3. Rapoarte de monitorizare  

întocmite şi difuzate  

 

Termenul de realizare: 

Trimestrul III  2013- IV 2016 

a) Încheierea acordurilor de colaborare 

și încurajarea monitorizării 

independente, inclusiv înafara 

acordurilor de colaborare 

Ministerul Justiţiei, 

Consiliul Superior al Magistraturii,  

Consiliul Superior al Procurorilor,  

Ministerul Afacerilor Interne,  

 Centrul Național Anticorupție,  

Comisia Naţională de  

Integritate 

Numărul acordurilor de  

colaborare semnate 

Numărul de organizații ale 

societății civile care efectuează 

sau participă la monitorizarea 

activității reprezentanților 

sectorului  

justiţiei 

x x x x         

b) Desfășurarea monitorizării Ministerul Justiţiei, 

Consiliul Superior al Magistraturii,  

Consiliul Superior al Procurorilor,  

Ministerul Afacerilor Interne,  

Centrul Național Anticorupție,  

Comisia Naţională de Integritate 

în colaborare cu organizațiile 

societății civile 

Monitorizare desfăşurată     x x x x x    

c) Întocmirea și difuzarea rapoartelor de 

monitorizare 

Ministerul Justiţiei, 

Consiliul Superior al Magistraturii,  

Consiliul Superior al Procurorilor,  

Ministerul Afacerilor Interne,  

Centrul Național Anticorupție,  

Comisia Naţională de Integritate 

în colaborare cu organizațiile 

societății civile 

Rapoarte de monitorizare  

întocmite şi difuzate  

 

 

         x x  

d) Evaluarea implementării acțiunii Ministerul Justiţiei, Evaluare desfășurată            x 

Acț. 4.3.1. p. 

2 

Organizarea şi desfăşurarea 

cursurilor de instruire în domeniul 

combaterii corupţiei pentru 

reprezentanții sectorului justiţiei  

 

Institutul Naţional al Justiţiei,  

Academia „Ştefan cel Mare”  

Indicatori: 

1. Numărul de cursuri organizate  

2. Numărul de persoane instruite 

 

Termenul de realizare: 

Trimestrul I 2013 –IV 2016  

  x x  x x x x x x x 
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a) Identificarea formatorilor și elaborarea 

agendei 

Institutul Naţional al Justiţiei Formatori identificați și agende 

elaborate 
      x x x    

b) Coordonarea delegării participanților și 

organizarea cursurilor 

Institutul Naţional al Justiţiei Cursuri organizate         x x   

c) Desfășurarea cursurilor Institutul Naţional al Justiţiei Cursuri desfășurate          x x x 

Acț. 4.3.2. p. 

3 

Elaborarea şi aplicarea unui 

mecanism de încurajare a testării 

benevole cu aparatul poligraf și 

mediatizarea utilizării acestuia  

 

Consiliul Superior al Magistraturii,  

Consiliul Superior al Procurorilor,  

Ministerul Afacerilor Interne,  

Centrul Național Anticorupție.  

Indicatori:  

1. Mecanism elaborat şi aplicat  

2. Numărul de comunicate de 

presă difuzate şi publicate pe 

Internet 

 

 Termenul de realizare: 

Trimestrul III 2013 -IV 2016 

         x x x 

a) Întrunirea în ședință preliminară de 

lucru a reprezentanților instituțiilor 

vizate, pentru identificarea principiilor 

si mecanismelor de încurajare a testării 

benevole cu aparatul poligraf și 

mediatizarea utilizării acestuia. 

Consiliul Superior al Magistraturii  

 

Ședință desfășurată          x   

b) Elaborarea și aplicarea mecanismului 

de încurajare a testării benevole cu 

aparatul poligraf și mediatizarea 

utilizării acestuia. 

Consiliul Superior al Magistraturii 

 

Mecanism elaborat și aplicat           x x 

Acț. 4.3.3. 

p.3 

Organizarea şi desfăşurarea 

cursurilor cu privire la instituţia 

avertizorilor de integritate pentru 

reprezentanţii sectorului justiţiei 

Consiliul Superior al Magistraturii, 

Consiliul Superior al Procurorilor, 

Procuratura Generală, 

Centrul Naţional Anticorupţie, 

Ministerul Afacerilor Interne 

Indicatori: 

1. Numărul de cursuri organizate 

2. Numărul  de  persoane 

instruite 

Termenul de realizare: 

Trimestrul III 2013-IV 2016 

         x x x 

a) Organizarea cursurilor de instruire Consiliul Superior al Magistraturii 
 

Cursuri organizate          x x x 

b) Instruirea persoanelor Consiliul Superior al Magistraturii 
 

Persoane instruite          x x x 
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Acț 4.3.4.p.2 Actualizarea şi optimizarea structurii 

şi conţinutului paginilor web ale 

instanţelor judecătoreşti  în vederea 

publicării hotărîrilor judecătoreşti 

privind condamnarea 

reprezentanţilor sectorului justiţiei 

pentru acte de corupţie 

Consiliul Superior al Magistraturii, 

instanţele judecătoreşti 

 

Indicatori: 

1. Numărul paginilor web 

actualizate şi optimizate 

2. Numărul hotărîrilor 

judecătoreşti publicate 

 

Termen de realizare: Trimestrul 

III, 2012 - Trimestrul IV, 2016 

x x x x x x x x x x x x 

a) Actualizarea paginilor web ale 

instanţelor judecătoreşti 

Consiliul Superior al Magistraturii 

 

Pagini web actualizate x x x x x x x x x x x x 

b) Optimizarea paginilor web ale 

instanțelor judecătorești după criteriul 

articolului din Codul Penal al 

Republicii Moldova 

Consiliul Superior al Magistraturii 

 

Pagini web optimizate x x x x x x x x x x x x 

Acț. 4.3.4. 

p.3 

Mediatizarea hotărîrilor judecătoreşti 

definitive privind condamnarea 

reprezentanţilor sectorului justiţiei 

pentru acte de corupţie 

Consiliul Superior al Magistraturii, 

instanţele judecătoreşti, 

Ministerul Justiţiei, 

Procuratura Generală 

Indicatori:  

Numărul  de comunicate de 

presă difuzate şi publicate pe 

Internet 

 

Termen de realizare: Trimestrul 

III, 2012 - Trimestrul IV, 2016 

x x x x x x x x x x x x 

a) Publicarea comunicatelor de presă pe 

pagina web a CSM, cu referire la 

hotărîrile judecătoreşti definitive 

privind condamnarea reprezentanţilor 

sectorului justiţiei pentru acte de 

corupţie 

Consiliul Superior al Magistraturii 

 

Comunicate de presă publucate 

pe pagina web 
x x x x x x x x x x x x 

 


