
Secretariatul Grupurilor de lucru  pentru coordonarea şi monitorizarea implementării 
 Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 

1 

       

 

Data: 17 decembrie 2013 

Ședința nr. 10 

Locul desfășurării: Sala de conferinţe et.II, Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

Moderator: Victor ZAHARIA 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  
 

1. Discuţii pe marginea următoarelor acţiuni: 

6.3.4. p.3 -  Elaborarea metodologiei de planificare individuală a executării pedepsei de către copiii 

aflați în detenţie; (Trimestrul I-IV, 2013) 

6.3.4. p.5 - Elaborarea unor programe de pregătire a copiilor pentru eliberarea din detenţie. (Trimestrul 

III 2012 – Trimestrul IV 2013) 

6.4.2. p.1 -  Analiza detaliată a necesităţilor financiare ale instituţiilor penitenciare în vederea sporirii 

graduale a resurselor financiare alocate acestor instituții. (Trimestrul I-IV, 2013) 

6.5.6. p. 1- Efectuarea unui studiu comparativ privind politica de angajare şi sistemul de recrutare a 

personalului în instituţiile penitenciare şi privind demilitarizarea completă a sistemului penitenciar. 

(Trimestrul IV, 2012  Trimestrul III, 2013) 

6.5.9.p.1 - Modificarea cadrului normativ în vederea revizuirii şi optimizării sistemului de activități 

educative, ocupaţionale şi a altor activități sociale oferite deţinuţilor. (Trimestrul IV, 2013 – Trimestrul 

II, 2014) 

Vladimir COJOCARU - Departamentul Instituțiilor Penitenciare 

 

6.5.3.p.3 -  Elaborarea şi implementarea unui proiect-pilot privind asistenţa psihosocială la etapa 

presentenţială. (Trimestrul III-IV,2013) 

6.3.3.p.6 -  Evaluarea necesarului de resurse financiare, materiale şi umane pentru funcționarea 

sistemului de probaţiune. (Trimestrul I-IV, 2013) 

6.5.7.p.1- Elaborarea/modificarea codurilor etice ale consilierului de probațiune și ale angajatului din 

sistemul penitenciar. (Trimestrul III, 2012 – Trimestrul IV, 2013) 

6.3.3.p.5 - Elaborarea metodologiei de  evaluare a performanţei consilierilor de probaţiune juvenilă. 

(Trimestrul I, 2013, Trimestrul IV, 2014) 

Vladimir POPA - Oficiul Central de Probațiune 

Vladimir COJOCARU - Departamentul Instituțiilor Penitenciare 

 

6.4.2.p.2 - Instalarea echipamentelor de supraveghere video în toate locurile de detenţie. (Trimestrul I , 

2012 -  Trimestrul IV, 2013) 

Ruslan OJOG - MAI 

 

6.1.1.p.1 -  Efectuarea unui studiu al cadrului normativ privind activitatea,  componenţa şi criteriile de 

selectare a judecătorilor Curţii Constituţionale; (Trimestrul I-IV, 2013) 

Rodica SECRIERU - Curtea Constituţională  

 

6.3.1.p.2 -  Evaluarea necesităţilor de instruire a persoanelor care lucrează cu copiii aflați în contact cu 

sistemul justiţiei,  modificarea şi/sau elaborarea programelor de instruire pentru aceştia. (Trimestrul I-

IV, 2013) 

 

 
 

  MINISTERUL JUSTIŢIEI                                                                                                   

AL REPUBLICII MOLDOVA                               

PROCES-VERBAL  

Ședința Grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului VI 

 al Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 – 2016 

”Respectarea drepturilor omului în sectorul justiției” 
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6.4.1.p.3 - Elaborarea programului de instruire a judecătorilor, procurorilor şi ofiţerilor de urmărire 

penală privind aplicarea măsurilor preventive și a altor măsuri procesuale de constrîngere. (Trimestrul 

I-IV, 2013) 

Ecaterina POPA - Institutul Naţional al Justiţiei 

 

6.3.4.p.2 -  Monitorizarea măsurii de arest preventiv aplicată în privinţa minorilor şi, după caz,  

elaborarea proiectului de modificare a legislației. (Trimestrul I, 2013, Trimestrul IV, 2014) 

Olga VACARCIUC - Centrul pentru Drepturile Omului 

 

2. Discuţii cu privire la planul de activitate al grupului sectorial pentru anul 2014. 

3. Discuţii generale privind raportul anual 2013. 

4. Modificarea Metodologiei de monitorizare a planului de acțiuni. 

Olivia PÎRȚAC - Expert coordonare și monitorizare, Proiect UE „Suport în coordonarea implementării 

reformei în domeniul justiției” 

5. Concluzii, discuții generale și stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei 

ședințe. 

 

I. Informații administrative 

a. Din numărul total de 18 membri cu drept de vot au fost prezenţi 9 membri 

b. Agenda a fot aprobată unanim fără modificări sau completări. 

 

II. Deliberări conform Agendei 

 

Subiectul 1. Discuţii pe marginea următoarelor acţiuni: 

 

Victor ZAHARIA: 

A declara deschisă ședința Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului VI. Cuvînt se oferă 

domnului Ruslan Ojog, reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne. 

 

Ruslan OJOG: 

Acțiunea  6.4.2.p.2 - Instalarea echipamentelor de supraveghere video în toate locurile de detenţie.  

Referitor la realizarea acțiunii 6.4.2, pct. 2 „Instalarea echipamentelor de supraveghere video în toate 

locurile de detenţie” vă informăm că, în perioada anului 2013, de către MAI n-au fost iniţiate măsuri în 

acest sens, din motivul lipsei din partea responsabilului general a calculelor necesare, nu au fost 

identificate locaţiile pentru dotarea cu echipamente de supraveghere video şi totodată, s-a evidenţiat 

absenţa unui grup de lucru interdepartamental pentru stabilirea măsurilor de integrare cu sistemul 

existent. 

Totodată, vă informăm că, pe parcursul anului 2012 a fost implementat sistemul de monitorizare video 

în cadrul proiectului „Susţinerea în Consolidarea Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii”, 

unde, în cadrul Inspectoratelor de poliţie, au fost instalate 44 sisteme de înregistrare video, iar în 

locurile de acces şi izolatoarele de detenţie provizorie a persoanelor bănuite în săvârşirea infracţiunilor 

– 268 camere de monitorizare video. 

Păstrarea şi stocarea informaţiei video a sistemului de monitorizare video urma să fie efectuată în 2 

etape: I etapă -  stocarea informaţiei video în decurs de 72 ore pe serverul de date a Inspectoratului de 

Poliție, și a II etapă - stocarea centralizată a informaţiei video din toate Inspectoratele de Poliție pe 

serverul I.S. „Centrul de telecomunicaţii speciale”. Până la momentul actual doar prima etapă este 

implementată.  

 

Victor ZAHARIA: 

Ce ne puteți spune referitor funcționarea echipamentelor de supreveghere video și care este spațiul real 

supravegheat video? Camera de întrevedere cu apărătorul este supravegheată video?  

 

Ruslan OJOG: 
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Înregistrarea video se face timp de 72 de ore. Camera de întrevedere cu apărătorul nu este 

supravegheată video, deoarece ar contraveni  legislației în vigoare.  

 

Tatiana RĂDUCANU: 

Cine poate avea acces la această informație? 

 

Ruslan OJOG: 

La această informație pot avea acces reprezentanții secției managment operațional.  

 

Victor ZAHARIA: 

Din perspectiva eradicării torturii care este utilitatea informației stocate timp de 72 ore și dacă 

considerați necesar de a extinde capacitățile tehnice pentru a asigura timpul necesar în luarea unei 

decizii, în cazul unei plîngeri? 

 

Ruslan OJOG: 

Stocarea informației trebuia să fie efectuată în două etape. Prima etapă a fost realizată în cadrul MAI, și 

aici mă refer la înregistrarea acelor 72 de ore, iar a doua etapă privind stocarea centralizată a 

informației video din toate izolatoarele Inspectoratelor de poliție la I.S. „Centrul de telecomunicaţii 

speciale”. Realizarea celei de-a doua etape nu a fost posibilă din considerentul că I.S. „Centrul de 

telecomunicaţii speciale”,  nu este subdiviziune subordonată Ministerului Afacerilor Interne, și nu a 

fost elaborat un program în acest sens. 

 

Tatiana RĂDUCANU: 

Ce se întîmplă cu informația stocată după 72 de ore, se păstrează undeva? 

 

Ruslan OJOG: 

Informația se stochează timp de 72 de ore după care automat se șterge. Ministerul Afacerilor Interne nu 

dispune de mijloace financiare pentru păstrarea acestei informații pentru un timp mai îndelungat. 

 

Tatiana RĂDUCANU: 

Referitor la păstrarea acestor înregistrări, ați facut careva calcule, care sunt mijloacele financiare 

necesare pentru a păstra aceste înregistrări mai mult decît 72 ore ? Care este practica altor state în acest 

sens?  

 

Ruslan OJOG: 

Pentru a păstra informația mai mult decît 72 ore, este necesar stocarea acesteia pe un server care este 

costisitor, ceea ce acum MAI nu își poate permite, avînd în vedere că în țară avem 44 Inspectorate de 

Poliție. 

 

Victor ZAHARIA: 

Totuși, consider necesar să avem cifre concrete în ceea ce priveste păstrarea informației timp de 15 sau 

30 zile. Consider că păstrarea acestor date este, de asemenea, o măsură de protecție a colaboratorilor, în 

cazul unor plîngeri nejustificate, corespunzător, cred că este cazul să se facă estimarea respectivă. 

Propunerea grupului de lucru privind calificativul acțiunii, a fost de a considera acțiunea realizată cu 

precizarea extinderii termenului de pastrare a informației. În continuare se oferă cuvînt reprezentantului 

Departamentului Instituțiilor Penitenciare. 

Concluzie: Acțiunea este realizată. 

 

Iuliana ADAM: 

Acțiunea 6.3.4.p.3 -  Elaborarea metodologiei de planificare individuală a executării pedepsei de către 

copiii aflați în detenţie. Metodologia de planificare individuală a executării pedepsei de către copiii 

aflați în detenţie a fost elaborată de la începutul anului 2013, iar în luna mai 2013 au fost făcute careva 

rectificări în cadrul unei ședințe din cadrul grupului de lucru. Astfel pînă la sfirșitul lunii decembrie  
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2013, urmează să fie prezentat proiectul metodologiei pentru a analiza aspectele care sunt posibile de 

implementat. De asemenea, va fi prezentată o notă informativă pentru a arăta cum a fost pilotată 

metodologia de planificare individuală a executării pedepsei de către copiii aflați în detenţie. La 

moment, copiii aflați în detenție dispun de programe individuale speciale care se diferențiază de cele 

existente. Pentru fiecare copil este creată o mapă cu acel program individual unde se conține planul de 

resocializare și respectiv este  întocmit un plan săptămînal, un proces verbal unde fiecare membru al 

grupului de lucru își expune părerea, astfel, ca ulterior să fie posibilă luarea unei decizii referitor la 

planificarea ulterioaoră a copilului respectiv. În luna august 2013, prin intermediul presei au fost 

transmise mesaje, și arătate rezultatele copiilor, astfel, pentru a motiva și ceilalți copii care ulterior 

urmează sa fie antrenați în a atinge cele mai bune rezultate.  

De asemenea, s-a efectuat o evaluare a colaboratorilor din penitenciar pentru a vedea rezultatele 

metodologiei, cum aceasta a fost implementată, care sunt avantajele sau dezavantajele acesteia, 

dificultățile care apar în procesul de implementare. Ca o dificultate a fost înaintată problema instruirii 

continue din cauza fluxului de personal din cadrul instituției. 

 

Victor ZAHARIA: 

Metodologia de planificare individuală a executării pedepsei de către copiii aflați în detenţie a fost 

aprobată oficial? 

 

Iuliana ADAM: 

Metodologia de planificare individuală a executării pedepsei de către copiii aflați în detenţie a fost 

aprobată prin ordinul Șefului de Departament, însă în luna ianuarie 2014, cu mici modificări urmează a 

fi aprobată metodologia propriu-zisă. 

 

Victor ZAHARIA: 

În cazul în care există ordinul de pilotare al metodologiei și nu cel de aprobare oficială, acțiunea poate 

fi considerată realizată parțial. 

Concluzie: Acțiunea este realizată parțial. 

 

Iuliana ADAM: 

Acțiunea 6.3.4.p.5 - Elaborarea unor programe de pregătire a copiilor pentru eliberarea din detenţie. În 

acest sens a fost întocmit un raport pentru a prelungi termenul de elaborare a unor programe de 

pregătire a copiilor pentru eliberarea din detenţie pentru semestrul I anul 2014. În luna mai 2013 a fost 

creat grupul de lucru al Departamentului Instituții Penitenciare și Oficiul  Central de Probațiune pentru 

a elabora acele programe de pregătire a copiilor pentru eliberarea din detenţie. Grupul de lucru a 

convenit asupra unor opțiuni, prima fiind programul de pregătire pentru eliberarea din detenţie așa cum 

a fost prevăzut, a doua opțiune constă în luarea unei decizii cu șase luni înainte de eliberare, ce program 

va fi aplicat. Acțiunea privind elaborarea unor programe de pregătire a copiilor pentru eliberarea din 

detenţie urmează a fi finalizată în I semestru 2014 și poate fi considerată realizată parțial. 

 

Victor ZAHARIA: 

Care sunt documentele probatoare ale realizării acțiunii 6.3.4.p.5, pînă în acest moment? 

  

Iuliana ADAM: 

Ca materiale probatoare sun procesele-verbale ale ședințelor grupului de lucru, proiectul programului 

elaborat care urmează a fi transmis secretariatului. 

Acțiunea 6.5.9.p.1 - Modificarea cadrului normativ în vederea revizuirii şi optimizării sistemului de 

activități educative, ocupaţionale şi a altor activități sociale oferite deţinuţilor. În anul 2013, a fost 

elaborată o metodologie pentru copii și un nou regulament cu privire la organizarea activităților de 

educație, asistență psihologică în instituțiile penitenciare. Regulamentul a fost aprobat prin ordin și este 

accesibilă pe pagina web a instituției.  

 

Victor ZAHARIA: 
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Dacă nu sunt alte propuneri, obiecții, acțiunea 6.5.9.p.1 se consideră a fi realizată, iar documentele 

probatoare urmează a fi prezentate secretariatului.  

Concluzie: Acțiunea este realizată. 

 

Vladimir COJOCARU: 

Acțiunea 6.4.2. p.1 -  Analiza detaliată a necesităţilor financiare ale instituţiilor penitenciare în vederea 

sporirii graduale a resurselor financiare alocate acestor instituții. Analiza necesităţilor financiare ale 

instituţiilor penitenciare este una din sarcinile direcției financiare a instituției, planificarea bugetară a 

fost efectuată. Analiza necesităţilor financiare are un caracter permanent și consider că acțiunea este 

realizată, iar solicitările în acest sens au fost înaintate de către instituție. 

 

Victor ZAHARIA: 

Este făcută o analiză a necesităților reale pentru ca pe etape să poată fi acoperite necesitățile instituției? 

Există o bază bine și corect argumentată în acest sens?  

 

Vladimir COJOCARU: 

Pentru oferirea acestor date este necesar de a efectua  devizul de cheltuieli a instituției. La elaborarea 

oricărui proiect investițional este necesar solicitarea mijloacelor financiare, contractarea proiectanților, 

elaborarea proiectului și devizul de cheltuieli. Urmează sa fie inițiate activități de proiectare. În acest 

sens a fost inițiat proiectul de elaborare a unei noi politici unde să stabilim un nou calendar a 

activităților de reconconstrucție, de amenajare a spațiilor de detenție.   

 

Victor ZAHARIA: 

Propunerea este ca această acțiune să fie considerată nerealizată și solicitarea ca aceasta să fie incluse 

în celelalte măsuri ale departamentului. 

Concluzie: Acțiunea este nerealizată. 

 

Vladimir COJOCARU: 

Acțiunea 6.5.6.p.1- Efectuarea unui studiu comparativ privind politica de angajare şi sistemul de 

recrutare a personalului în instituţiile penitenciare şi privind demilitarizarea completă a sistemului 

penitenciar. Studiul comparativ privind politica de angajare şi sistemul de recrutare a personalului în 

instituţiile penitenciare şi privind demilitarizarea completă a sistemului penitenciar a fost elaborat și a 

fost plasat pe site-ul Ministerului Justiției. Consider acțiunea ca fiind realizată. 

Concluzie: Acțiunea este realizată. 

 

Vladimir POPA: 

Acțiunea 6.5.3.p.3 - Elaborarea şi implementarea unui proiect-pilot privind asistenţa psihosocială la 

etapa presentenţială, este realizată, materialele probatoare au fost expediate secretariatului grupului de 

lucru. 

Concluzie: Acțiunea este realizată. 

 

Acțiunea 6.3.3.p.6 - Evaluarea necesarului de resurse financiare, materiale şi umane pentru 

funcționarea sistemului de probaţiune, este parțial realizată, însă responsabil de această acțiune este 

Proiectul UE „Suport în coordonarea implementării reformei în domeniul justiției”. În acest sens 

menționez că a fost creat grupul de lucru iar la data de 16 decembrie 2013 a avut loc o ședință cu 

expertul proiectului, iar ulterior am convenit întîlnirea în cadrul ședinței din 19.12.2013 unde urmează 

să prezint un raport în acest sens. 

Concluzie: Acțiunea este parțial realizată. 

Acțiunea 6.5.7.p.1- Elaborarea/modificarea codurilor etice ale consilierului de probațiune și ale 

angajatului din sistemul penitenciar.  

Codul etic al consilierului de probațiune a fost elaborat și aprobat prin hotărîre de Guvern. 

 

Vladimir COJOCARU: 
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Codul etic al angajatului din sistemul penitenciar a fost elaborat și aprobat prin ordinul Ministrului 

Justiției. 

Concluzie: Acțiunea este realizată. 

 

Vladimir POPA: 

Acțiunea 6.3.3.p.5 - Elaborarea metodologiei de  evaluare a performanţei consilierilor de probaţiune 

juvenilă. Metodologia de  evaluare a performanţei consilierilor de probaţiune juvenilă a fost elaborată și 

aprobată. Consilierii de probațiune juvenilă urmează a fi evaluați pînă la 15 februarie 2014 conform 

Hotărîrii Guvernului. 

Concluzie: Acțiunea parțial este realizată. 

 

Victor ZAHARIA: 

Acțiunea 6.1.1.p.1 -  Efectuarea unui studiu al cadrului normativ privind activitatea,  componenţa şi 

criteriile de selectare a judecătorilor Curţii Constituţionale urmează a fi transferată pe o agenda 

următoarei ședințe din cauza absenței repetate a reprezentantului Curții Constituționale, însă rămîne a fi 

nerealizată. 

Concluzie: Acțiunea este nerealizată. 

 

Ecaterina POPA: 

Acțiunea 6.3.1.p.2 -  Evaluarea necesităţilor de instruire a persoanelor care lucrează cu copiii aflați în 

contact cu sistemul justiţiei,  modificarea şi/sau elaborarea programelor de instruire pentru aceştia. 

Conform Planului de acțiuni, Institutul Național al Justiției este ca instituție de bază implementatoare. 

În acest sens s-a făcut un demers către Ministerul Justiției cu privire la necesitatea implicării în instruire 

a tuturor beneficiarilor acestor instituții. La 15 mai 2013 am primit un răspuns unde se spune că 

Institutul Național al Justiției trebuie să efectueze acest proces de evaluare, iar subiecții pasibili în 

cadrul instituției sunt Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratura Generală, Ministerul Justiției. S-

au organizat ședințe cu grupul de lucru Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratura Generală, 

Ministerul Justiției și reprezentanții Oficiului Central de Probațiune. Au fost organizate 26  de seminare 

unde au fost instruite 599 persoane dintre care 276 judecători, 141 procurori, 20 psihologi, 42 avocați,  

14 – alte categorii. De asemenea, s-au făcut seminare și pentru instruirea consilierului de probațiune 

juvenilă. 

 

Victor ZAHARIA: 

Necesitățile au fost evaluate la toate categoriile de persoane? Aveți programe de instruire pentru toate 

categoriile anterior menționate? 

 

Ecaterina POPA: 

Necesitățile au fost evaluate pentru subiecții pasibili de instruire. Avem programe de instruire pentru 

toate categoriile. 

Concluzie: Acțiunea este realizată. 

 

Acțiunea 6.4.1.p.3 - Elaborarea programului de instruire a judecătorilor, procurorilor şi ofiţerilor de 

urmărire penală privind aplicarea măsurilor preventive și a altor măsuri procesuale de constrîngere. 

Programul de instruire nominalizat face parte din cadrul planului de formare continuă, și conținutul 

programului este de fapt agenda desfășurată. Programul a fost elaborat și au fost organizate instruiri în 

baza acestor elaborări unde au fost invitați și ofițerii de urmărire penală. 

 

Victor ZAHARIA: 

Toți ofițerii de urmărire penală au fost instruiți de Institutul Național al Justiției? 

 

Ruslan OJOG: 

În anul 2013, 10 ofițeri de urmărire penală au fost invitați de către Instututul Național al Justiției unde  
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au fost instruiți asupra mai multor aspecte, însă ceilalți ofițeri de urmărire penală sunt instruiți în cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne care dispune de un program, iar în acest sens vom prezenta 

secretariatului grupului de lucru o notă informativă și planul de instruire. 

 

Victor ZAHARIA: 

În concluzie acțiunea este parțial realizată. În continuare se oferă cuvînt reprezentantului Centrului 

pentru Drepturile Omului. 

 

Olga VACARCIUC: 

Acțiunea 6.3.4.p.2 -  Monitorizarea măsurii de arest preventiv aplicată în privinţa minorilor şi, după 

caz,  elaborarea proiectului de modificare a legislației, consider că este necesar de a fi amînată, iar cu 

informații și detalii vom reveni în cadrul ședințelor viitoare. 

 

Victor ZAHARIA: 

Dacă nu sunt alte propuneri acțiunea 6.3.4.p.2 se amînă pentru ședința viitoare. Următorul subiect de pe 

agendă este discuţii cu privire la planul de activitate al grupului sectorial pentru anul 2014. 

 

 

Subiectul 2. Discuţii cu privire la planul de activitate al grupului sectorial pentru anul 2014. 

 

 

Olivia PÎRȚAC: 

Referitor la planul de activitate al grupului sectorial pentru anul 2014, vreau să reamintesc grupului de 

lucru, că conform metodologiei aprobate, instituțiile responsabile urma să prezinte secretariatului pînă 

la data de 16 decembrie 2013, planul de acțiuni pentru anul 2014 completat cu subacțiunile respective, 

astfel secretariatul să poată transmite tuturor membrilor grupului planul definitivat iar ulterior, planul 

de actiuni urmează a fi aprobat. Informația solicitată nu a fost prezentată secretariatului grupurilor de 

lucru. De aceea venim cu o solicitare repetată în acest sens. 

 

 

Subiectul 3. Discuţii generale privind raportul anual 2013. 

 

 

Olivia PÎRȚAC: 

Stimaţi membri ai grupului de lucru, vrem să vă atragem atenţia asupra asupra raportului anual 2013. 

Referitor la raportul anual au fost expediate scrisori şi vă rugăm până la 15 ianuarie 2014 să prezentați 

informaţia solicitată pentru a efectua raportul anual ca să-l putem prezenta și ulterior aproba. 

 

 

Subiectul 3. Modificarea Metodologiei de monitorizare a planului de acțiuni. 

 

 

Olivia PÎRȚAC: 

Sistemul de coordonare funcționează din 2012, există Regulament, Metodologie și în acest termen am 

analizat care lucruri ar trebui ajustate. Propunerile sunt prezentate, fiind expediate în prealabil.  

Prima modificare la Metodologie se referă la termenul de prezentare a instituțiilor implementatoare. S-a 

redus termenul de 3 zile, pentru a le respecta aceasta îi va ajuta. Punctul 24 se referă la adaptarea 

procedurilor de apreciere a acțiunilor. Acestea se referă la  împărțirea acțiunilor, acum să fie 3 

categorii: acțiuni scadente- termenul de implementare a expirat, acțiuni cu caracter continuu- acțiuni 

care conform planului de implementare nu a expirat , însă specificul acțiunii solicită ca implementarea 

deplină să fie repetată, acțiunea cu termen mai mare de implementare- acțiuni care conform planului de 

implementare nu a expirat și nu sunt acțiuni continue. La acțiunile continue- instruirile, privirea mai 

obiectivă, cu termen mai mare de realizare- construcțiile, renovările.   
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Se adaugă despre care s-a vorbit, acţiune irelevantă (desuetă, după caz) - acţiunea nu a fost realizată 

conform termenelor, obiectivului și indicatorilor de rezultat prevăzute de Strategie şi Planul de acţiuni, 

pentru că, în condițiile actuale, realizarea acțiunii nu este necesară și ar fi formală, implicând cheltuieli 

nejustificate sau, în general, realizarea acțiunii este imposibilă în virtutea circumstanțelor obiective 

create. 

Aceste acţiuni se marchează în rapoarte cu culoare   portocalie. ” 

1) la punctul 25, textul primei fraze se substituie cu textul „Nivelul de implementare a acțiunilor cu 

caracter continuu și a acțiunilor cu termen de realizare mai mare se apreciază în baza planului de 

implementare al acțiunii respective stabilit de instituția responsabilă, a altor planuri de activitate ce 

vizează realizarea acțiunii respective sau, în lipsa acestora, a estimării unui plan rezonabil de 

implementare adecvată a acțiunii în cadrul termenului stabilit de Planul de acțiuni.”; 

2) la punctul 25, după ultima propoziție punctul se substituie cu punct-virgulă și se adaugă textul „ – 

n/a (nu se aplică), dacă în baza planificărilor stabilite de instituția responsabilă, și a estimării unui plan 

rezonabil de implementare adecvată a acțiunii respective, nu s-a desfășurat nicio acțiune de 

implementare, termenul stabilit de Planul de acțiuni permițând ca acțiunea să fie realizată deplin la o 

etapă ulterioară.”; 

3) punctul 26 se exclude; 

4) la punctul 30, la lit. a) și lit. b) textul „intermediare și anuale” se substituie cu textul „semestrial”, iar 

la lit. c) textul „rapoarte de monitorizare anuale generale” se substituie cu textul „rapoarte de 

monitorizare generale (anual)”; 

5) punctul 33 va avea următorul cuprins: „Instituțiile responsabile prezintă rapoarte semestrial, 

reflectând evoluțiile cu privire la implementarea Planului de acțiuni și a Strategiei. Raportul cuprinzând 

progresul și evoluțiile până la data de 30 iunie a anului se prezintă până la data de 15 iulie a anului în 

care se raportează, iar raportul cuprinzând progresul și evoluțiile până la data de 31 decembrie a anului 

se prezintă până la data de 15 ianuarie a anului următor.”  

6) la punctul 34, după cuvântul „prezintă” se adaugă cuvântul „semestrial”; 

7) la punctul 34, 35, 36, 37 textul „intermediare și anuale” se exclude;  

8) la punctul 37, la sfârșit, după punct, se adaugă textul „Partea tabelară se structurează în 3 secțiuni: I. 

Acțiuni scadente în perioada raportată; II. Acțiuni cu caracter continuu în perioada raportată; III. 

Acțiuni cu termen mai mare de realizare.”; 

9) la punctul 38, cuvântul „intermediar”, iar la punctul 39, cuvântul „intermediare” se substituie cu 

textul „cuprinzând evoluțiile până la data de 30 iunie”;  

10) la punctul 40, cuvântul „anual”, iar la punctul 41, cuvântul „anuale” se substituie cu textul 

„cuprinzând evoluțiile până la data de 31 decembrie”; 

11) la punctul 42 cuvântul „anual”, precum și cuvântul „anuale”, la punctul 43 cuvântul „anual”, iar la 

punctul 45 textul „anual pentru anul precedent”, se exclud; 

12) la punctul 46, tabelul se substituie cu tabelul următor: 

 
NUMĂRUL 

DOMENIULUI 

DE 

INTERVENȚIE, 

NUMĂRUL ŞI 

DENUMIREA 

ACŢIUNII 

(CONFORM 

PLANULUI DE 

ACŢIUNI) 

INSTITUȚIILE 

RESPONSABILE 

(CONFORM 

PLANULUI DE 

ACŢIUNI) 

INDICATOR

II DE 

REZULTAT  

DIN 

PLANUL 

 DE 

ACȚIUNI 

TERMENUL  

PREVĂZUT  

PENTRU  

IMPLEMEN

TAREA 

ACȚIUNII  

MĂSURILE 

ÎNTREPRINSE 

(DESCRIERE 

SUCCINTĂ, 

CONCISĂ, 

UNITARĂ) 

 

NIVELUL DE 

IMPLEMENTAR

E AL ACȚIUNII 

MIJLOACELE 

FINANCIARE 

ALOCATE 

(PLANIFICATE); 

CHELTUIELI 

REALE 

(EFECTIVE) / 

MII LEI; 

ASISTENȚA 

RECEPȚIONATĂ  

ÎN VEDEREA 

REALIZĂRII 

ACȚIUNII (ÎN 

CAZUL ÎN CARE 

A EXISTAT) 

DIFICUL

TĂŢI 

RISCURI;  

CONCLU

ZII, 

RECOMA

NDĂRI 

DOCUMENTE 

PROBATOARE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

13) punctul 47 va avea următorul cuprins: „Cerinţe ce urmează a fi respectate la îndeplinirea tabelului: 

în coloana 1: se indică numărul domeniului de intervenție, numărul și denumirea acţiunii raportate, 

conform Planului de acţiuni; 
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în coloana 2: se transpun din Planul de acțiuni instituțiile responsabile pentru acţiunea raportată; 

în coloana 3: se transpun din Planul de acțiuni indicatorii pentru acţiunea raportată; 

în coloana 4: se indică termenul prevăzut de Planul de acțiuni pentru implementarea acţiunii raportate; 

în coloana 5: se descriu măsurile întreprinse întru implementarea acţiunii respective cu indicarea  

perioadei de timp în care au fost îndeplinite. Acestea sunt expuse clar, concludent, descrierea conținând 

o estimare cantitativă şi calitativă raportată la indicatorii prevăzuţi. În cazul în care conform Planului de 

acțiuni sunt mai multe instituţii responsabile pentru realizarea acțiunii, în descriere sunt specificate 

măsurile întreprinse de fiecare instituție în parte. 

în coloana 6: se indică nivelul de implementare a acţiunii estimat de raportor, conform prevederilor 

prezentei Metodologii: acţiune realizată, acţiune realizată parțial, acţiune nerealizată, acțiune irelevantă; 

acţiune realizată (pentru perioada de raportare), acţiune realizată parțial (pentru perioada de raportare), 

acţiune nerealizată (pentru perioada de raportare), n/a (nu se aplică). 

în coloana 7: pentru acțiunile realizate nemijlocit de instituțiile responsabile se indică mijloacele 

financiare alocate și aprobate în bugetul anual. De asemenea, se indică cheltuielile reale bugetate, care 

au fost incluse în rapoartele financiare. În cazul în care acțiunea se realizează cu alocări suplimentare 

suportului bugetar, se indică și se descrie natura asistenţei primite în scopul realizării acţiunii respective 

și donatorul și/sau partenerul de dezvoltare participant. 

în coloana 8: se descriu dificultăţile întâmpinate (în caz dacă au existat) în procesul de implementare a  

acţiunii, obstacolele care au făcut imposibilă implementarea acţiunii în termenul stabilit de Planul de 

acţiuni, precum şi riscurile inerente. De asemenea, se expun concluziile şi recomandările privind 

înlăturarea deficienţelor constatate. 

în coloana 9: se indică lista documentelor care probează modul de implementare a acţiunii şi care se 

anexează obligatoriu la raport. Tipul documentelor obligatorii se identifică în dependență de acțiune în 

conformitate cu Matricea din Anexa nr. 2. ” 

 

II. Se modifică Regulamentul cu privire la funcţionarea Grupurilor de lucru pentru  coordonarea şi 

monitorizarea implementării Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, aprobat 

prin Ordinul nr. 278 din 13.06.12, după cum urmează: 

 

1) la punctul 4 lit. c), textul „ , creat prin Decretul Preşedintelui nr. 134-VI din 19.05.2011” se exclude; 

2) la punctul 13, în ultima propoziție, înainte de punct se adaugă textul: „ , iar, dacă acesta lipsește, de 

președintele ședinței ales ad-hoc”. 

3) la punctul 27, textul din ultima propoziție „cu excepţia cazului când se deviază de la acordul stabilit 

din motive întemeiate şi acest lucru nu a fost coordonat în cadrul şedinţei Grupului de lucru” se 

substituie cu textul „iar în cazul când se deviază de la acordul stabilit din motive întemeiate şi acest 

lucru nu a fost coordonat în cadrul şedinţei Grupului de lucru, secretariatul coordonează noua dată a 

ședinței cu președintele Grupului de lucru”;  

4) la punctul 37 lit. f), textul existent se substituie cu „coordonează, în timp util, plasarea documentelor 

relevante activității grupului (agende, procese-verbale, rapoarte, planuri de activitate, studii etc.) pe 

pagina web consacrată reformei;”; 

5) la punctul 39, textul „trimestrială a unei reuniuni comune” se substituie cu textul „periodică a 

reuniunilor comune”; 

6) la punctul 40 ultima propoziție se exclude; 

7) punctul 56 va avea următorul cuprins: „Persoana care nu este membru al Grupurilor de lucru, 

membru supleant, membru observator, persoană invitată de către Grupul de lucru, poate participa la 

şedinţele Grupurilor de lucru, depunînd o cerere prealabilă către secretariatul Grupurilor de lucru cu cel 

puțin o zi pînă la data desfăşurării şedinţei. Dacă spațiul o permite, Secretariatul Grupurilor de lucru 

invită solicitantul la ședință. Din motive întemeiate, precum sunt atitudinea neconstructivă, conflictuală 

a persoanei, dar și altele, membrii Grupului de lucru pot interzice temporar sau total prezența 

solicitantului la ședințele Grupului de lucru respectiv.”;   

8) după punctul 58 se adaugă punctul 59, care va avea următorul cuprins: „În cazul în care 

reprezentantul instituției societății civile-membru cu drept de vot a Grupului sectorial absentează 

sistematic de la ședințele acestuia, sau la solicitarea instituției societății civile-membru, se alege o altă  
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instituție a societății civile în calitate de membru cu drept de vot al Grupului respectiv. Înlocuirea se 

face prin decizia Grupului de coordonare, în baza propunerilor venite de la Grupul sectorial, de la 

membrii observatori sau de la membrii Grupului de coordonare.”; 

9) după punctul 59 se adaugă punctul 60, care va avea următorul cuprins: „Ministrul justiției își 

modifică ordinele relevante privind componența instituțională a grupurilor de lucru în baza deciziilor 

Grupului de coordonare. ” 

10) denumirea „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” conținută în anexele 

Ordinului nr. 278 din 13.06.12 se substituie cu „Centrul Național Anticorupţie”. 

 

Victor ZAHARIA:  

Ședința se declară închisă. 

 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- Au fost făcute planificări în vederea obținerii rezultatelor; 

- A fost stabilită data următoarei şedinţe – 29 ianuarie 2014, ora 10:00; 

- Instituţiile responsabile de realizarea acţiunilor vor remite în timp util Secretariatului informaţia 

tipizată cu privire la implementarea acţiunilor din Strategie şi a documentelor probatoare conform 

Metodologiei aprobate.  

 

 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

- Data: 29  ianuarie 2014, ora 10:00; 

- Locul desfășurării: Sala de conferinţe (bir. 104, et. I), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

- Subiecte de discutat: Raportul anual pentru 2013. 

 

V. Anexe  

- Tabelul de prezenţă  

 

VI. Formula de final  

Procesul verbal este întocmit într-un singur exemplar, este semnat de către Președintele și Secretarul 

Grupului și este făcut public pe pagina web a Ministerului Justiției.  

 

VII. Semnături  

 

       Preşedintele Grupului de lucru                                                Secretarul Grupului de lucru  

 

 

 

                ____________________                                                        ____________________ 

 

                    Victor ZAHARIA                                                                   Angela MAZÎLU           

                                                      

 

 

 

[ SFÂRȘIT ] 

 

      Anexa 1: Tabel de prezență al membrilor Grupului de lucru pentru Pilonul VI 

 

Nr. 

 

Nume /Prenume Instituția reprezentată  
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A. Membrii cu drept de vot  

1 Veronica RUSU Ministerul Justiției 

2 Vladimir COJOCARU                                                          

/Iuliana ADAM 

Departamentul Instituții Penetenciare 

3 Olga VACARCIUC Centrul pentru Drepturile Omului 

4 Ruslan OJOG Ministerul Afacerilor Interne 

5 Ecaterina POPA Institutul Naţional al Justiţiei 

6 Vladimir POPA Oficiul Central de Probațiune 

7 Victor ZAHARIA Institutul de Reforme Penale 

8 Tatiana RĂDUCANU Consiliul Superior al Magistraturii 

9 Nadejda VIERU Procuratura Generală 

 B. Membrii observatori  

   

C. Membrii invitați  

1 Olivia PÎRȚAC Proiect UE „Suport în coordonarea implementării 

reformei în domeniul justiției” 

2 Eduard REVENCO Uniunea Avocaților 

3 Mihai LUPU Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de 

Stat 

4 Pavel POSTICĂ Asociația Promo-Lex 

D. Secretariat  

1 Igor BLANARI Secretariatul Grupurilor de lucru 

2 Doina CAZACU Secretariatul Grupurilor de lucru 

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință 

 

1 Jana COSTACHI Asociația Femeilor de Carieră Juridică din RM 

2 Viorel RUSU Centrul de Guvernare Electronică 

3 Lilia RUSU Curtea Constituțională 

4 Tatiana CIAGLIC Consiliul de Mediere 

5 Vladislav GRIBINCEA Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

6 Victoria BOTNARU Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei 

7 Valeriu CUPCEA  Centrul Național Anticorupție 

 


