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1. INFORMAȚII GENERALE  

 

1.1.  Ţara beneficiară  

Republica Moldova (denumită în continuare "Moldova")  

 

1.2. Autoritatea Contractantă  

Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova (denumită în continuare "Delegația UE") 

 

1.3.Contextul ţării  

Uniunea Europeană dezvoltă o relație strânsă cu Republica Moldova, trecînd dincolo de 

cooperare, la integrarea economică treptată și o aprofundare a asocierii politice. Moldova este o 

parte a Politicii Europene de Vecinătate (denumit în continuare "PEV"), înființat în 2004 pentru 

a partaja securitatea, stabilitatea și prosperitatea UE cu țările vecine într-o formă distinctă de 

membru cu drepturi depline al UE, și, mai recent, parteneriat de Est (denumit în continuare 

"parteneriatul estic"), lansat la Praga, în mai, 2009, pentru a promova interesele comune ale 6țări 

vecine din Est.  

 

Acordul de Parteneriat și Cooperare (denumit în continuare "APC"), între UE și Republica 

Moldova a intrat în vigoare în iulie, 1998, pentru o perioadă inițială de zece ani, după care a fost 

reînnoit în mod automat în fiecare an, cu acordul ambelor părți. APC a stabilit cadrul legal și 

instituțional pentru relațiile bilaterale între părți, a stabilit obiectivele principale comune și a 

înnaintat activități și dialoguri într-o serie de domenii de politică. 

 

Mai mult decât atât, ca o parte a Politicii Europene de Vecinătate, planul de acțiune PEV UE-

Moldova a fost dezvoltat în comun de către UE și Moldova, în prima parte a anului 2004 și a fost 

adoptat de comun acord în cadrul Consiliului de cooperare la 22 februarie 2005. Acesta se 

bazează pe APC și încurajează și susține obiectivul Moldovei de integrare în structurile 

economice și sociale europene. Punerea în aplicare a Planului de acțiune contribuie la avansarea 

în mod semnificativ a armonizării legislației Republicii Moldova, normelor și standardelor la 

cele ale Uniunii Europene.  

 

Pe baza acestuia, un document de strategie de țară (denumit în continuare "DST") pentru 

asistență a ţărilor europene în Moldova în perioada 2007-2013 a fost aprobat la sfârșitul anului 

2006, împreună cu un Plan Național Indicativ multi-anual (NIP) pentru 2007-2010 pentru o 

asistență de 207,900,000 euro. Un NIP ulterior pentru perioada 2011-2013 a fost convenit în mai 

2010, cu un buget de 273,140,000 euro. Asistența tehnică (denumit în continuare "AT"), 

acoperită de Termenii de Referință (denumit în continuare "termenii de referință"), se încadrează 

în ENPI AAP 2011 și este strâns asociată cu asistența bugetară care urmează să fie furnizată în 

cadrul unui program de sprijinire a reformei sectorului justiției propus în cadrul ENPI AAP-

2012. 

 

La 12 ianuarie 2010, UE și Moldova au început negocierile privind un acord de asociere, care va 

merge dincolo de cadrul stabilit de cooperare și va deschide o nouă etapă în relații, în special 

prin consolidarea dialogului politic și aprofundarea cooperării sectoriale. Acordul de asociere va 

înlocui Acordul de parteneriat și cooperare UE-Republica Moldova. Ca parte a acestui fapt, UE a 

lansat negocierile cu Republica Moldova cu privire la o Zonă de Comerț Liber Aprofundat şi 

Cuprinzător (denumit în continuare "ZCLAC"), la începutul lunii decembrie 2011, conceput 

pentru a conveni aranjamente cu privire la o gamă largă de probleme economice și comerciale 

pentru a realiza o integrare economică mai strânsă cu UE. La 29 noiembrie 2013, UE șiMoldova 

au parafat Acordul de Asociere și ZCLAC în timpul celui de-al treilea Summit al Parteneriatului 

Estic la Vilnius.  

 

La 15 iunie 2010, UE a lansat Dialogul de liberalizare a vizelor (Planul de acțiuni privind 

liberalizarea regimului de vize denumit în continuare "PALRV"), cu Republica Moldova, cu 



scopul de a stabili un regim fără vize pentru cetățenii Republicii Moldova, după ce condițiile din  

Planul de Acțiuni privind liberalizarea regimului de vize sunt îndeplinite de către Guvernul 

Republicii Moldova. Valorile de referință care trebuie să fie îndeplinite au fost împărțite în două 

faze și patru blocuri principale de cooperare în domeniul justiției și afacerilor interne: securitatea 

documentelor, inclusiv a datelor biometrice; migrația ilegală, inclusiv readmisia; ordinea și 

siguranța publică; relațiile externe și drepturile fundamentale. Într-o evaluare a eforturilor 

globale ale țării, în acest sens, la 27 noiembrie 2013, Comisia Europeană a propus Parlamentului 

și Consiliului European, de a permite călătoriile fără viză în spațiul Schengen pentru cetățenii 

moldoveni care dețin un pașaport biometric. Propunerea a fost bazată pe implementarea cu 

succes de către Republica Moldova a Planului de Acțiuni privind liberalizarea regimului de vize. 

 

1.4. Situația actuală în sectorul dat 

 

În ultimii ani, autoritățile moldovene au luat măsuri importante în direcția reformării sistemului 

de justiție. Numeroase planuri și strategii au fost adoptate și multe rămân în curs de dezvoltare. 

Cea mai recentă Strategie și Plan de Acțiuni pentru Reforma Sectorului Justiției, care a fost 

elaborată și adoptată în 2011, reprezintă, probabil, documentele cele mai cuprinzătoare și au 

scopul de a pregăti terenul pentru dezvoltarea de reforme adiţionale și suplimentare. Acesta 

avînd scopul de a sprijini punerea în aplicare a acestei strategii de reformă care stă la baza 

proiectului de asistență tehnică actuală.  

 

Documente -cheie de reformă din ultimii zece ani au inclus:  

 

• Strategia Națională de Dezvoltare (SND) 2008-2011, a fost aprobată, în 2007 și a fost un 

document-cheie privind strategia de realizare a viziunii Guvernului de integrare Moldova-UE. 

Printre altele, prioritățile SND includ consolidarea democrației, respectarea drepturilor omului, 

modernizarea și creșterea eficienței sistemului judiciar, precum și combaterea corupției. SND 

prevede cataloage raționale, programe și măsuri detaliate, precum și indicatori pertinenți de 

împlinirea lor, și ca urmare oferă un cadru în care să se evalueze performanța cu privire la 

angajamente, politici și obiective;  

 

• Reforma Administraţiei Publice Centrale în Republica Moldova(RAPC) a fost lansată de către 

Guvern în decembrie 2005. Ea vizează crearea unui sistem modern și eficient al administrației 

publice centrale, în conformitate cu principiile de fidelitate, accesul la informație, transparență, 

responsabilitate, performanță, respectarea constrângerilor bugetare, durabilitate; 

 

• Strategia Națională Anticorupție 2011-2015 are drept scop reducerea corupției pentru a evita 

punerea în pericol a democratizării, împiedicînd dezvoltarea economică și socială. Strategia face 

părțile interesate din sectorul relevant responsabile pentru o serie de acțiuni specifice, inclusiv 

solicitarea de ajutor extern, sub formă de asistență tehnică, donații și granturi; participarea activă 

la activitățile Grupului de state împotriva corupției (referit în continuare "GRECO"), alte forme 

de cooperare bilaterală și multilaterală; activități de sensibilizare și de consolidare a 

capacităților, inclusiv prin folosirea mass-mediei; contribuție mai mare la elaborarea legislației 

care vizează corupția; și evaluarea coruptibilităţii inițiativelor regulatoare;  

 

• Strategia și planul de acțiune privind consolidarea sistemului judiciar (SAPSJ) 2007-2010 

prioritizează obiectivele și menționează anumite măsuri pentru a le atinge: asigurarea 

independenței efective a sistemului judiciar; transparenței actului de justiție; îmbunătățirea 

calității actului de justiție; creșterea eficienței și responsabilității sistemului judiciar;  

 

• Conceptul și Planul de acțiune pentru reforma sistemului penitenciar (CPARSP) 2004-2020 a 

fost adoptat ca un supliment al Codului de Executare 2004. Acesta include un set de măsuri 

destul de amplu care vizează în principal îmbunătățirea infrastructurii existente în închisori. 

Acesta nu prevede inițiative noi semnificative sau ambițioase;  



 

• Conceptul și Planul de acțiune pentru reforma Ministerului de Interne a fost aprobat de 

Guvern în decembrie 2010. Conceptul are 9 obiective. Ele se bazează pe principiul de 

segmentare, care separă aspectul ordinii publice a lucrărilor de poliție de la investigare 

constitutive / de urmărire penală, ceea ce le face complet autonome. Pe baza acestei abordări, 

concepția prevede crearea de mai multe departamente, inclusiv două cu funcții de poliție şi un 

departament de cercetare penală. În general, Conceptul se concentrează mai degrabă pe obiective 

și principii, decât pe funcții și metode de acțiune; 

 

• Planul de Acţiuni în DomeniulDrepturilor Omului formulează mai multe obiective pentru 

întregul sector de justiție și a diferitelor sale părți interesate, inclusiv de aplicare a standardelor 

internaționale în legislația și practica națională; consolidarea independenței sistemului judiciar; 

o mai mare competență profesională și capacitate instituțională a tuturor reprezentanților 

sectorului justiției și părțile interesate; și asigurarea accesului la justiție;  

 

• Concepția privind finanțarea sistemului judecătoresc se angajează să crească finanțarea 

instanțelor judecătorești, fără, însă, menționând orice angajamente monetare. Conceptul 

menționează, de asemenea, lipsa de claritate în legislația actuală în ceea ce privește competența 

CSM și modalitățile de formulare a cererilor sale bugetare, determină necesitatea de a elabora un 

mecanism legal mai adecvat. În cele din urmă, sistemul actual de bugetare este criticat ca fiind 

bazat pe cheltuielile istorice, mai degrabă decât să permită sistemului să ia în considerare 

planificareași dezvoltarea instituției, pe baza previziunilor multianuale;  

 

• Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova 2011-2014: "Integrare Europeană: 

Libertate, Democrație, Bunăstare", este, fără îndoială, cel mai important document de politică 

pentru dezvoltarea sectorului justiției. Se reafirmă ca o prioritate fundamentală a politicii interne 

și externe, în ceea ce privește integrarea europeană. Beneficiile programului dintr-un set mai 

specific de măsuri și acțiuni care trebuie luate pentru atingerea obiectivelor urmărite. 

 

În timpul 2010 - 2011, o evaluare a sectorului justiției în Republica Moldova a fost efectuată cu 

asistența Uniunii Europene. Raportul: "Evaluarea supremației legii și administrării justiției 

pentru programarea sectorială extinsă", a fost publicat în septembrie 2011 și a asigurat condiția 

analizei de bază pentru formularea unei strategii de reformare a sectorului justiției și mecanismul 

de coordonare. Evaluarea a evidențiat necesitatea unei strategii cuprinzătoare și integrată și un 

plan de acțiune, atât pentru managementul implementării cu succes a reformei cît și de a 

beneficia de asistența bugetară a UE. În absența acesteia, UE a decis să sprijine reforma prin 

proiecte de asistență tehnică în cadrul AAP-2011 și să amâne sprijinul bugetar sectorial prin 

intermediul unui Program de sprijin/susţinere a politicilor sectoriale (PSPS) pentru finanțare în 

cadrul AAP-2012.  

 

În mai 2011, Președintele interimar al Republicii Moldova a înființat un Consiliu 

Naţional pentru reforma organelor de ocrotire a normelor de drept, care a inclus funcționari 

publici de nivel înalt de la toate instituțiile de drept din Republica Moldova, precum și 

reprezentanți ai societății civile și științifice. Consiliul are drept scop asigurarea unei coordonări 

la nivel înalt între aceste agenții diferite pentru a asigura un consens cu privire la natura 

reformelor, precum și modalitatea și calendarul de punere în aplicare a acestora.  

 

Strategia Reformei Sectorului Justiției (denumit în continuare "SRSJ"), dezvoltat printr-un grup 

de lucru consultativ, a fost aprobat de Guvern în octombrie 2011 și adoptat de Parlament în 

noiembrie 2011. Un plan de acțiune pentru implementarea acesteia până în 2016 a fost prezentat 

în mod similar la Parlament, și a fost adoptat în februarie 2012. Atât Strategia cît și Planul de 

acțiune de implementare a strategiei de reformă a sectorului justiției conţine în contextul său 

șapte domenii cheie sau piloni: 

 



I. Sistemul judecătoresc; Consolidarea independenţei, responsabilităţii, imparţialităţii, 

eficienţei şi transparenţei sistemului judecătoresc 

II. Justiţia penală. Conceptele şi procedurile investigaţiei prejudiciară în vederea 

garantării respectării drepturilor omului, profesionalismul şi independenţa 

procuraturii; capacităţile profesionale individuale şi instituţionale; colectarea de date; 

şi asigurarea securităţii fiecărei persoane şi diminuării nivelului de criminalitate. 

III. Accesul la justiție și executarea deciziilor hotărîrilor judecătorești, care acoperă 

asistența juridică garantată de stat; dezvoltarea profesionalismului și a capacității 
instituționale a reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei (avocați, 
judecători, procurori, etc) și executarea eficientă a hotărârilor judecătorești;  

IV. Integritatea actorilor sectorului justiției, acoperind probleme de corupție și etică 

profesională;  

V. Rolul justiției în dezvoltarea economică, acoperind impactul asupra mediului de 

afaceri și atitudinea față de investiții - de soluționare a litigiilor, procedurile de 

insolvență, procedurile de înregistrare, etc;  

VI. Respectarea drepturilor omului în domeniul justiției, care acoperă rolul Curții 
Constituționale; capacitatea Centrului pentru Drepturile Omului (avocații 
parlamentari); consolidarea sistemului de justiție juvenilă; tratamentul celor în 

custodie, probleme de tortură și abuz, etc; și consolidarea probațiunii și a sistemului 

penitenciar;  

VII. Sectorul justiţiei bine coordonat, bine administrat şi responsabil, care să acopere 

coordonarea activităților, planificarea și politica de dezvoltare strategică; armonizarea 

cadrului instituțional și legislativ la standardele europene; și coordonarea asistenței 

externe și consultare a societății civile. 

 

Au fost stabilite grupuri de lucru tematice, care să acopere aceşti piloni pentru a sprijini punerea 

în aplicare a Planului de acțiune, sub supravegherea generală a Ministerului Justiției, responsabil 

în cadrul Strategiei pentru introducerea și coordonarea reformelor. Calitatea de membru al 

fiecărui grup de lucru este alcătuit din reprezentanți ai tuturor agențiilor relevante și 

organismelor instituționale, două persoane de la organizațiile societății civile și un donator 

reprezentant, selectaţi de către grupul de coordonare a donatorilor. Alți donatori, experți 
independenți și specialiști pot participa în calitate de observatori. Aceste grupuri de lucru 

tematice sunt responsabile de supravegherea aspectelor tehnice și legislative ale procesului de 

punere în aplicare în domeniul lor special de competență.  

 

Al șaptelea grup pilon de lucru, prezidat de Ministerul Justiției, include președinții celorlalte 

șase grupuri de lucru în calitate de membri și, care este responsabil de punerea în aplicare a 

activităților celui de-al șaptea pilon cît şi de coordonarea generală și monitorizarea activităților 

celor șase grupuri de lucru. În acest al șaptelea grup de lucru pilon în practică formează, de 

asemenea, nucleul Grupului pentru coordonarea implementării Strategiei (sau Grupul de 

coordonare)
1
, responsabil pentru supravegherea punerii în aplicare a strategiei și coordonarea 

acestuia, raportarea către Consiliul Național (denumit în continuare "NCLEBR"), cu privire la 

orice probleme de coordonare care afectează punerea în aplicare a reformelor. Funcțiile de 

secretariat pentru acest grup de coordonare și pentru cele șapte grupuri de lucru tematice, cu 

responsabilitatea de zi cu zi pentru coordonare, trebuie să fie îndeplinite de Departamentul de 

Monitorizare şi planificare strategică din cadrul Ministerului Justiției, raportînd ministrului. 

 

1.5.Programe legate și alte activități ale donatorilor  

 

UE este cel mai mare donator internațional în Republica Moldova, focusat pe diferite sectoare și 

diferite metode de livrare a ajutorului, inclusiv asistență tehnică și twinning, precum și sprijin 

                                                 
1De asemenea descris în strategiae în versiunea engleză ca ‘Strategia grupui de coordonare (Grupul de 

impemlementare şi coordonare)’ şi‘Grupul de lucru pentru implementarea strategiei’. 



bugetar sectorial. Înainte de programele curente, UE a oferit sprijin din cadrul ENPI AAP 2011 

și AAP-2012, pentru sectorul justiției aproximativ 7 milioane de euro pe an, prin diverse forme 

de asistență tehnică. Cu toate acestea, UE a avut tendința mai degrabă de a acționa ca o 

organizație de finanțare, decât să pună în aplicare în mod direct aceste proiecte. Excepții au fost 

în Proiectul AAP-2007 Twinning: "Suport pentru Moldova în Sistemul de modernizare a 

penitenciarelor și Reforma Penală" MD/07/PCA/JH02 și o vedere de ansamblu a sectorului 

efectuat în perioada 2010-2011 (FWC2010/237901).  

 

În cadrul ENPI AAP 2011, UE va sprijini patru proiecte de asistență tehnică pentru un total de 

10 milioane EUR pentru reforma strategiei de dezvoltare și coordonarea punerii în aplicare, 

urmărirea penală și prejudiciare, sistemul judiciar, și procesul de execuție a hotăririlor de 

judecată (închisoare, executorii judecătorești , probațiune etc). Primul proiect din cadrul ENPI 

AAP 2011 - Sprijin pentru coordonarea reformei sectorului justiției în Republica Moldova - a 

început la 29 aprilie 2013. Sprijinul general pentru reforma sectorului justiției are să fie asigurată 

prin intermediul asistenței bugetare din cadrul ENPI AAP-2012 (suma totală: 60 milioane de 

euro), cu plăți de-a lungul 2013-2016 pentru performanțele în punerea în aplicare a Strategiei de 

reformă a sectorului justiției și a Planului de acţiuni. 

 

Consiliul Europei (denumit în continuare "CoE") este un partener important de implementare al 

activităților de asistență tehnică al UE, gestionarea așa-numitelor "programe comune" (90% din 

care sunt finanțate de UE), un număr care sunt legate de sectorul justiției. "Programul Susținerea 

Democrației" de 4 milioane de euro, în cadrul Instrumentului de stabilitate, a fost finisat la 

sfârșitul anului 2011. Programul a avut o abordare la nivel de sector, dar a pus accent pe sprijinul 

pentru reforma legislativă și apropierea de standardele UE și ale Consiliului Europei, 

consolidarea diverselor elemente din sectorul justiției referitoare la protecția drepturilor omului, 

și, mai recent, sprijinul pentru coordonarea procesului de reformă, furnizarea de consultanță 

politică a Guvernului și de sprijin de formare a profesioniștilor din sectorul justiției (în special 

sistemul judiciar, prin Institutul Național al Justiției).  

 

Programul Comun privind sporirea independenței, transparenței și eficienței justiției din 

Republica Moldova (3,3 milioane EUR), printre altele, a susținut crearea Institutului Național al 

Justiției (INJ), încheiat în 2010. Programul comun împotriva corupției, spălării banilor și 

finanțării terorismului (MOLICO, 3,5 milioane de euro) a fost încheiat în 2009.  

 

În cadrul unui program regional al Parteneriatului estic (4 milioane de euro în total), Republica 

Moldova, beneficiază, de asemenea, de activități îndreptate la standardele electorale, suport 

pentru sistemul judiciar și respectarea drepturilor omului, și a criminalității internaționale (în 

special criminalitatea informatică). Un alt program regional UE-CoE, care acoperă, de asemenea, 

Caucaz și Ucraina, a fost implementat între 2009 și 2011, fiind îndreptat înspre combaterea 

relelor tratamente și a impunităților. 

 

PNUD este atât un donator cît și o agenție de implementare pentru o serie de activități legate de 

sectorul justiției din Republica Moldova. Acestea includ gestionarea Misiunii consultative la 

nivel înalt a UE care include consilieri în Procuratura Generală (denumit în continuare PG), 

Ministerul Afacerilor Interne (denumit în continuare MAI), și Centrul Național de Anticorupție, 

precum și intervenții împreună cu CoE în Proiectul Democrație, oferind de exemplu un expert 

financiar pentru a sprijini costurile planului de acțiune de reformă a sectorului justiției. Sprijinul 

este oferit către Centrul de Medicină Legală și Centrul pentru Drepturile Omului (Ombudsman). 

PNUD sprijină, de asemenea, Ombudsmanul, prin proiectul Furnizarea de sprijin pentru 

consolidarea Mecanismului Național de Prevenire, conform prevederilor Protocolului Opţional 

la Convenţia Împotriva Torturii şi altor tratamente crude, inumane şi degradante sau pedepse. În 

cursul anului 2012, PNUD prin facilitatea sa de Guvernare, sprijină coordonarea procesului de 

reformă a sectorului justiției (până la UE AT). În conformitate cu Planul de acțiune pentru 2013-

2017, PNUD se așteaptă să continue sprijinul pentru reformele din sectorul justiției.  



 

UNICEF este un agent de implementare a proiectului de trei ani în justiția juvenilă finanțat de 

SIDA (a se vedea mai jos), în 2008, bazându-se pe colaborarea recentă cu probaţiunea în 2007. 

Activitățile s-au vizat de manipularea minorilor de-a lungul întregului lanț de justiție, și s-a 

concentrat pe sancțiunile alternative, probațiune, detenția preventivă și post-detenţie, asistența 

juridică, precum și consolidarea capacității profesioniștilor (judecători, procurori), pentru a face 

față în lucrul cu minorii.  

 

OSCE sprijină, de asemenea, unele activități legate de sectorul justiției, organizarea Regulei bi-

anuale de mese rotunde de Drept și atribuirea de o parte a personalului pentru a acoperi 

elementele de urmărire penală și a drepturilor omului. Proiectul de monitorizare Trial (EUR 

300,000) 2006-2009 a furnizat statistici valoroase și informații cantitative cu privire la 

procedurile judiciare. 

 

SUA este un donator bilateral major care contribuie la sectorul justiției. Sub pragul Programului 

de Țară (PPȚ), finanțat de Corporația Provocările Mileniului (MCC), 24,7 milioane de dolari 

SUA au fost furnizate între 2007 și 2009 pentru a sprijini mai multe sectoare, inclusiv în sistemul 

judiciar. Printre altele, asistența a inclus introducerea unui sistem electronic de gestionare a 

dosarelor și facilități pentru înregistrarea audio a ședințelor de judecată, sisteme care sunt atât de 

relevante pentru progresul în sectorul reformei Justiției și sunt incluse ca și condiții în cadrul 

sprijinului bugetar al UE. Ca o continuare a MCC PPȚ, USAID a lansat 

Programul de Consolidare a Instituțiilor Statului de Drept (denumit în continuare "ROLISP"),de 

8.1 milioane dolari SUA care a început în martie 2012. Obiectivele ROLISP includ: 1) sporirea 

eficienței, transparenței și responsabilităţii sistemului judiciar prin consolidarea capacității 
Consiliului Superior al Magistraturii și al Departamentului de administrare judecătorească; 2) 

sprijinirea dezvoltării unui cadru juridic și de urmărire penală profesional în Republica Moldova 

prin consolidarea capacității instituționale și operaționale a Institutului Național al Justiției, și 3) 

creșterea capacităţii organizațiilor societății civile de a monitoriza și de a susţine reforma 

sectorului justiției și îmbunătățirea gradului de conștientizare juridică de drept public. Asistența 

din cadrul termenilor de referinţă va fi strâns coordonată cu USAID ROLISP, în scopul de a 

evita suprapunerea de asistența tehnică oferită la instanțele de judecată și a instituțiilor judiciare 

implicate.  

 

SUA oferă, de asemenea, un sprijin de aproximativ 2 milioane de dolari pe an, prin 

Oficiul Consilierului Juridic al Ambasadei SUA în Moldova, sprijinind în prezent, Procuratura 

Generală și MAI, și finanțarea activităților Asociației Baroului American.  

 

SIDA se află printre cei mai mari donatori bilaterali în Republica Moldova, cu aproximativ 11 

milioane de euro alocate în 2010. Cu toate acestea, doar o mică parte din această sumă merge 

spre sectorul justiției - în special prin intermediul Proiectului de justiție juvenilă implementat de 

UNICEF și de Acțiunea Accesul la Justiție efectuat de către Fundația Soros-Moldova. SIDA nu 

implementeză  proiecte în sine în Republica Moldova și în prezent nu are în plan nici o extindere 

a sprijinului său pentru sectorul justiției. 

 

Misiunea Norvegiana de Experţi pentru Promovarea Supremaţiei Legii în Moldova (denumită în 

continuare "NORLAM") oferă sprijin direcționat pentru justiția penală. Proiectele acoperă 

consolidarea capacității profesioniștilor de diferite niveluri de instanțe, urmărire penală, avocați, 
penitenciare și probațiune precum și probleme mai largi de reforme legislative, instituționale și 

procedurale.  

 

Lituania a oferit asistență în curs de desfășurare pentru dezvoltarea gestionării sistemului judiciar 

în ultimii ani prin utilizarea de o varietate de instrumente de finanțare a altor donatori.  

 



Fundația Soros-Moldova (denumită în continuare "FSM"), finanțează cît și implementează 

proiecte. Programul actual oferă în general circa 8 milioane de euro pe an în asistență tehnică, 

din care aproximativ 10% este direcționat către sectorul justiției, cu ajutorul îndeosebi a 

experților locali. Trei activități cheie acoperă accesul la justiție (cu SIDA), justiția juvenilă (cu 

UNICEF), precum și sprijin direct pentru sistemul de justiție penală. 

 

Alți donatori bilaterali și ONG-uri internaționale sunt, de asemenea, activi în domeniul justiției 

și drepturilor oamenilor în Republica Moldova.  

 

In timpul primei etape de elaborare a Programului ENPI AAP2011 s-a constatat că există o lipsă 

de coordonare eficientă din partea Guvernului în Republica Moldova a donatorilor. Hotărîrea 

Guvernului nr.12 din 19 ianuarie 2010 a solicitat stabilirea unui mecanism eficient pentru 

coordonarea eficientă a sprijinului donatorilor și crearea de comitete sectoriale de a gestiona 

coordonarea asistenței externe.  

 

Ministerul Justiției a stabilit un astfel de mecanism de coordonare și s-au organizat mese rotunde 

periodice cu donatorii și proiectele care au fost. În plus, există o coordonare regulată între 

donatorii ce participă la reformele din sectorul justiției, sub conducerea comună a Delegației UE 

și Ambasada SUA. 

 

2. OBIECTIVELE, SCOPUL ŞI REZULTATELE AȘTEPTATE  

2.1. Obiectivul general 

Obiectivul general al proiectului este după cum urmează:  

 

" De a sprijini punerea în aplicare a reformei durabile a sectorului justiției în Republica Moldova 

și de a crește eficiența sistemului judiciar și a altor agenții din sectorul justiției".  

 

2.2.Scop  

Scopurile proiectului sunt după cum urmează:  

 

• De a sprijini sistemele de executare, probațiune și reabilitare în Moldova, în special în 

contextul reformelor propuse în Strategia de reformă a sectorului justiției 2011-2016 și Planul de 

acțiune;  

 

• De a ajuta la îmbunătățirea cadrului legalși a procedurilor de reglementare și supraveghere de 

către organismele de reglementare ale executorilor judecătorești și a consilierilor de probațiune 

în materie de etică și disciplină, cu capacitatea totală a acestor organisme de reglementare legală;  

 

• De a ajuta la reformarea cadrului legal pentru a facilita activitatea consilierilor de probațiune, a 

îmbunătăți politicile punitive și de reabilitare și baza legală corespunzătoare, inclusiv dispozițiile 

relevante ale dreptului penal material și procedural;  

 

• De a sprijini creșterea capacității executorilor judecătorești, de probațiune și ofițerilor 

penitenciari pentru a-şi efectua munca, prin aplicarea metodologiilor moderne și eficiente. 

 

2.3. Rezultate a fi obținute de către Contractant 

 

Proiectul va oferi asistență pentru instituțiile din sectorul justiției implicate în activitatea de 

executare, probațiune și reabilitare în Republica Moldova în contextul reformelor promovate de 

Strategia de reformă a sectorului justiției și a Planului de acțiune, creșterea eficienței și 

eficacității acestor servicii în cadrul Uniunii Europene și standardele Consiliului Europei și 

obligațiile internaționale în conformitate cu Convenția Europeană a Drepturilor Omului. 

 

Rezultatele la nivel înalt pentru a fi realizate în cadrul proiectului includ:  



1. Slăbiciunile instituționale ale fiecărei părți interesate în ceea ce privește capacitatea de 

implementare a strategiei și nevoia de asistență tehnică și instruire sunt identificate. 

Coordonarea acțiunilor în cadrul și între părțile interesate este susținută (de acest proiect și 

altele legate de UE și de asistența tehnică a donatorilor), până în momentul în care capacitatea 

instituțională este stabilită și consolidată; 

 

2. Procesul de executare, probațiune și de reabilitare și aplicarea unor practici și politici juridice 

garantează pe deplin respectarea drepturilor omului, respectul pentru demnitatea fiecărei 

persoane și o scădere a recidivei; iar necesitatea de a aplica forme alternative de pedeapsă se 

iau în considerare pe deplin; 

 

3. Condițiile de detenție în penitenciare din Republica Moldova sunt îmbunătățite, inclusiv prin 

îmbunătățirea managementului financiar; sistemul penitenciar este demilitarizat;  

 

4. Sunt create condiții pentru reabilitarea și reintegrarea socială a foștilor deținuți, în primul rând 

a tuturor minorilor, oferindu-le educație și formare profesională;  

 

5. Un sistem de livrare de învățământ general și profesional pentru toți minorii din arest 

echivalent la educație și cu posibilități de a obține calificări transferabile în educație și / sau 

recunoscute de către colegii și angajatorii profesionali în mod corespunzător funcțiilor;  

 

6 Garanțiile introduse pentru a proteja drepturile omului și libertățile fundamentale ale 

persoanelor condamnate în procesul de executare a pedeapsei; mecanismele disciplinare interne 

pentru investigarea plângerilor cu privire la tortură și alte rele tratamente sunt îmbunătățite; 

 

7. Creșterea eficienței procesului de executare, precum și a cadrului instituțional și a proceselor 

care asigură accesul efectiv la justiție pentru toți, prin punerea în aplicare în timp util și eficient 

a hotărârilor judecătorești; 

 

8. Capacitatea executorilor judecătorești, consilierilor de probațiune și ofițerilor de penitenciare 

de a efectua munca în mod eficient, folosind metode moderne și cele mai bune practici;  

 

9. Promovarea și implementarea toleranței zero cu privire la comportamentul corupt în cadrul 

sistemelor de executare, probațiune și reabilitare, care include atât prevenirea și urmărirea penală 

a corupției cît şi sensibilizarea opiniei publice a activităților de aplicare, obligațiile și drepturile 

conexe îmbunătățite prin utilizarea de mass-media de înaltă calitate, site-uri web accesibile 

publicului;  

 

10. Sunt introduse şi îmbunătățite noi tehnici de executare, probațiune și reabilitare, bazate pe 

cele mai bune practici; competențe în gestionarea și furnizarea de servicii de închisoare, de 

probațiune și de executori judecătoreşti; capacitatea serviciilor de executareși de probațiune 

pentru a sprijini reabilitarea și măsurile de reducere a recidivei sunt extinse;  

 

11. Capacitatea Uniunii Executorilor Judecătorești de a reglementa noile executorii judecătorești 

privați să pună în aplicare în mod efectiv și eficient hotărârile judecătorești, asigurarea calității 
furnizării de servicii, sistemul de acordare a licențelor și de control pentru a asigura aplicarea 

unor coduri de etică și conduită profesională, și să asigure transparența și gestionarea corupției; 

 

12. Eficacitatea Oficiului Central de Probațiune este îmbunătățită în gestionarea gamei de ex-

detenţie și sancțiuni alternative pentru infractorii minori și adulți, inclusiv stabilirea și punerea 

în aplicare a codurilor de etică și conduită, gestionarea numirii și demiterii, și controlul 

corupției, părtinirea și lipsa de transparență în managementul de caz;  

 

 



13. Managementul instituțional financiar (bugetare, achiziții, financiar-contabil) și 

responsabilitatea organelor de finanțare publică și organismele profesionale este îmbunătățit;  
 

14. Sistemele de gestionare și de informare de e-justiție sunt introduse și sunt operaționale și 

compatibile cu sistemele introduse în sistemul judiciar și alte instituții de justiție (cu asistența 

USAID), sprijinirea managementului de caz și generarea de date pentru deciziile de politică 

bazate pe dovezi. 

 

3. IPOTEZE & RISCURI  

3.1. Ipotezele care stau la baza proiectului  

 

În scopul de a asigura punerea în aplicare în timp util și eficient a acestui proiect, următoarele 

ipoteze sunt:  

 

• Autoritățile moldovenești: Parlamentul, Guvernul (Executivul), și sistemul judiciar au în 

continuare angajamentul de a reforma semnificativ sectorul justiției în ansamblul său, și în 

intervalul de timp avut în vedere. Orientarea spre standardele europene rămân un obiectiv, 

precum și conformitatea cu Consiliul Europei și acordurile hotărârilor Curții Europene a 

Drepturilor Omului;  

 

• Acordul cu privire la o structură de coordonare la nivel de sector formalizat în cadrul unei 

strategii de reformă a sectorului dat se menține printre elementele constitutive ale sectorului. În 

special, Parlamentul și sistemul judiciar continuă să sprijine Guvernul condus de consiliul de 

coordonare prin intermediul Ministerului de Justiție (denumit în continuare "MJ");  

 

• Guvernul își menține angajamentul și este capabil să aloce resurse suficiente pentru a sprijini 

punerea în aplicare a strategiei și coordonarea acesteia;  

 

• Sub rezerva acordului UE-Moldova, Guvernul îndeplinește cerințele de sprijin bugetar sub 

ENPI AAP 2012 și cerințele specifice pentru fiecare plată (Condițiile generale și specifice). 

 

3.2.Riscuri  

• Politizarea reformei sectorului justiției.  

• Interesele contradictorii ale părților interesate din sectorul justiției stau în calea reformei.  

• Constrângerile bugetare și întârzieri a punerii în aplicare a reformei.  

• Instabilitatea politică, care ar putea submina consens și punerea în aplicare eficientă și în timp 

util a reformei durabile.  

 

4. SFERA ACTIVITĂȚII  

4.1. General  

4.1.1. Descrierea proiectului  

 

Strategia de Reformă a Sectorului Justiției 2011-2016, dezvoltat de un grup de lucru inter-agenții 
a tuturor părților interesate din sectorul justiției, a fost adoptată de Parlament în noiembrie 2011. 

Planul de acțiune asociat pentru punerea în aplicare a Strategiei de reformă a sectorului justiției 

pentru 2011-2016 a fost adoptată în mod similar de către Parlament în februarie 2012. 

Responsabilitatea pentru gestionarea procesului de reformă o deţine Ministrul Justiției.  

 

Proiectul are ca scop acordarea de sprijin pentru instituțiile din sectorul implicat în procesul de 

executare, probațiune și reabilitare, sub formă de management instituțional și organizațional - 

inclusiv asistență directă și training; expertiza referitoare la procesul de dialog tehnic; de 

monitorizare a progresului și de direcție a diferitelor acțiuni și planurile de lucru.  

 



Asistența ar trebui să fie furnizată într-un mod flexibil, astfel încât să se adapteze la natura 

complexă și inter-conexă ale părților interesate din sectorul justiției în Republica Moldova. 

 

4.1.2. Zona geografică care urmează să fie acoperită 

 Republica Moldova.  

 

4.1.3. Grupuri țintă  

 

Beneficiarii direcți sunt instituțiile implicate în punerea în aplicare, de probațiune și reabilitare: 

Departamentul Instituțiilor Penitenciare și a rețelei de penitenciare, Oficiul Central de 

Probațiune, şi Uniunea Executorilor Judecătorești. 

 

Alți beneficiari indirecți, cu toate acestea, se numără colegii de muncă asociaţi: asistenți sociali, 

psihologi, profesori, precum și orice persoană sau entitate care este implicat în sistemul de 

justiție, în calitate de infractor sau victimă, reclamanți sau pârâți, precum și a publicului larg şi 

toți cetățenii și non-cetățenii care depind de statul de drept pentru a-şi proteja propria lor familie 

și proprietate, drepturile omului și drepturile civile.  

 

 

4.2.Lucru specific 

În scopul de a obține rezultatele așteptate, proiectul va desfășura următoarele activități:  
 

Faza iniţială 

 

• Contractantul va efectua evaluarea și expertiza de implementare a SRSJ în domeniul 

activităților de executare, probațiune și reabilitare, precum și evaluarea capacităților, nevoilor și 

cerințelor tuturor beneficiarilor direcți;  
• Contractantul va ajuta toți beneficiarii direcți în definirea obiectivelor prioritare și în elaborarea 

planurilor de lucru conexe pentru perioade pe termen scurt, mediu și lung;  

• Contractantul va stabili Comitetul de coordonare a proiectului;  

• La sfârșitul fazei de inițiere, contractantul va furniza un proiect de raport de inițiere Delegației 

UE, instituțiilor beneficiare și comitetului coordonator de proiect. Raportul va conține o analiză 

a situației actuale, recomandări pentru modificările bazate pe activitatea de mai sus, un plan de 

lucru pentru toată durata proiectului, modul în care să fie pus în aplicare modificările propuse și 

de a atinge obiectivelor proiectului. În plus, raportul trebuie să conțină un plan de lucru pentru 

următoarea perioadă de raportare. 

 

Componenta 1: Sprijin instituționalși consolidarea capacităților  

 

• Suport pentru toți beneficiarii direcți în procesul de punere în aplicare a activităților SRSJ: a) 

Pilonul III: Accesul la justiție și executarea hotărârilor judecătoreşti; b) Pilonul VI: Respectarea 

drepturilor omului în sectorul justiției, care să acopere consolidarea sistemului justiției juvenile; 

tratamentul persoanelor în custodie, problemele de tortură și abuz, etc, precum și consolidarea 

sistemului de probațiune și sistemului penitenciar;  

• Asistarea autorităților relevante din Moldova în elaborarea și evaluarea de amendamente la 

legislația care reglementează executarea, probațiunea și reabilitare în vederea punerii în aplicare 

a SRSJ;  

 

• Evaluarea funcțiilor, structuriiși capacităților beneficiarilor direcți la punerea în aplicare a 

reformei și asistarea la modificarea organigramei și revizuirea structurii administrative interne;  

Organigrama Oficiului Central de Probațiune (Anexa 1). 
• Asistarea beneficiarilor în consolidarea mecanismelor pentru a asigura aplicarea efectivă a 

standardelor etice și de conduită anticorupție; sprijinirea dezvoltării culturii de intoleranță față 



de fenomenul corupției de către instituțiile auto-reglementate; asistarea la asigurarea luptei 

eficiente împotriva corupției în sistemele de executare, probațiune și reabilitare;  

• Asistarea în crearea și punerea în aplicare a unei metodologii de monitorizare pentru instituțiile 

de detenție și de probațiune;  

Elaborarea metodologiei și a ghidului pentru procedura de monitorizare. 

• Asistarea în dezvoltarea și punerea în aplicare a unei metodologii de evaluare a performanței 

ofițerilor de detenție, de probațiune și a specialiștilor (inclusiv consilieri de probațiune pentru 

minori);  

• Sprijin în dezvoltarea sistemului de reabilitare psihologică pentru consilierii de probațiune și 

penitenciar (testare, identificarea problemelor, reabilitare și prevenire).  

• Sprijinirea dezvoltării studiilor cu privire la punerea în aplicare a procesului îmbunătățit de 

probațiune și reabilitare;  

• Asistență în realizarea studiilor cu privire la evaluarea aplicabilității măsurilor non-preventive 

de libertate și evaluarea eficienței aplicării și executării sancțiunilor penale privative şi non-

prevative de libertate și dezvoltare a amendamentelor aduse de reglementarea legală în funcție 

de recomandarea studiilor; 

• Asistarea la efectuarea studiului cu privire la căile și modalitățile de protecție a drepturilor 

victimelor, care există în Uniunea Europeană;  

• Asistență în proiectarea și instalarea unui sistem informatic integrat de colectare, analiză și 

schimbul de informații în sistemele de executare, probațiune și penitenciare;  

• Sprijinirea dezvoltării și introducerea de măsuri care să asigure funcționalitatea sistemului 

informatic integrat de colectare, analiza și schimbul de informații și interconectibilitatea cu un 

alt sistem de informații relevant care funcționează în sectorul justiției;  

• Sprijin pentru consolidarea sistemului de colectare și analiză a datelor cu privire la minorii care 

intră în contact cu sistemul de justiție;  

• Asistență în elaborarea și punerea în aplicare a planurilor și metodologiilor privind executarea 

sancțiunilor; în crearea și implementarea programelor pentru planificarea individuală a executării 

pedepsei;  

• Măsuri de sprijin pentru asigurarea continuității procesului de probațiune individualizat, 

începând cu etapa presentenţială și terminând cu servicii de asistență post-penitenciară;  

• Sprijinirea creării de condiții pentru reabilitarea și reintegrarea socială a foștilor deținuți, prin 

programe educaționaleși profesionale;  

• Asistență în crearea și funcționarea unui sistem de livrare de învățământ general și profesional 

pentru toți minorii din arest, echivalent cu învățământul și cu posibilități de a obține calificări 

transferabile în educație și / sau recunoscute de către colegii și angajatorii profesionali 

principali;  

• Asistență în dezvoltarea de metodologii de planificare individuală a executării pedepsei de 

către minorii în detenție; dezvoltarea de programe de probațiune pentru minori; Dezvoltarea de 

programe de pregătire a minorilor pentru eliberarea din detenție;  

• Asistență în dezvoltarea de programe pentru persoanele sancționate la munca neremunerată 

(elaborarea de studii, formularea de recomandări, dezvoltarea de metodologii, organizarea de 

training-uri); 

 

• Asistarea în introducerea de măsuri de siguranță pentru a proteja drepturile omului și libertățile 

fundamentale ale persoanelor condamnate în procesul de executare a pedepsei;  

• Suport pentru îmbunătățirea mecanismelor disciplinare interne pentru investigarea plângerilor 

cu privire la tortură și alte rele tratamente;  

• Asistență în modificarea cadrului de reglementare pentru a stabili obligația de a raporta la 

procuror toate presupusele cazuri de tortură și alte rele tratamente de către lucrătorii instituțiilor 

de detenție;  

• Asistență în dezvoltarea de servicii de reabilitare pentru victimele actelor de tortură și alte rele 

tratamente; 

• Asistență în crearea și punerea în aplicare a sistemului înregistrărilor electronice de servicii de 

probațiune pentru beneficiari (caz electronic personal);  



• Suport pentru implementarea unui sistem electronic de monitorizare în sistemul de probațiune 

pentru persoanele eliberate înainte de termen. 

 

Componenta 2: Suport legal / academic și contribuția  

 

• Realizarea instruirilor pentru personalul din instituțiile beneficiare implicate în sistemele de 

executare, probațiune și reabilitare pentru a asigura punerea în aplicare eficientă a SRSJ;  

 

• Realizarea training-urilor de personal bazate pe evaluarea performanței personalului și a 

planurilor de formare dezvoltate; 

• Realizarea instruirilor personalului care va folosi sistemul informatic integrat de colectare, 

analiză și schimbul de informații;  
• Sprijinirea dezvoltării de ghiduri privind reglementarea juridică și cele mai bune practici de 

executare, probațiune și reabilitare;  

 

• Asistență în dezvoltarea de metodologii - manuale pentru consilierii de probațiune cu privire la 

activitatea cu diferite programe;  

• Instruirea psihologilor care activează în sistemul penitenciar în domeniul de diagnostic și 

prognostic a comportamentului persoanelor aflate în detenție, evaluarea riscului de recidivă, 

asistență persoanelor care execută sentinţe pentru infracțiuni grave și deosebit de grave;  

• Realizarea training-urilor pentru consilierii de probațiune și de detenție precum și executorii 

judecătorești privind cele mai bune practici de executare, probațiune și reabilitare, precum și pe 

diverse probleme de protecție a drepturilor omului;  

• Suport pentru promovarea standardelor etice în serviciile de probațiune și a sistemului 

penitenciar prin intermediul sistemului de formare;  

 

• Sprijin în dezvoltarea de cursuri de formare de probațiune, ajutînd la aplicarea de noi metode 

de formare, evaluarea și actualizarea curriculei, materiale metodologice interactive (manuale de 

curs, materiale video, etc), pentru subiecți cu legislația modificată esențial, jurisprudența 

națională și cele mai bune practici internaționale;  

• Sprijinirea reformei pentru centrul de formare penitenciar, ajutînd centrul la aplicarea de noi 

metode de formare, evaluarea și actualizarea curriculei, materiale metodologice interactive 

(manuale de curs, materiale video, etc), pentru subiecți cu legislația modificată esențial, 

jurisprudența națională și jurisprudența CEDO;  

• Asistență în elaborarea de orientări metodologice pentru consilierii de probațiune pentru minori 

și avocați specializați în asistență juridică garantată de stat, în cazurile care implică copii și 

organizarea cursurilor de formare pentru ei;  

 

• Suport pentru crearea de rețele de formatori naționali "în punerea în aplicare, de probațiune și 

domeniul administrației penitenciare, prin intermediul "training pentru formatori ". 

 

Componenta 3: Comunicarea & Sensibilizarea și interacțiunea cu societatea civilă  

• Asistarea autorităților Republicii Moldova, în introducerea planificării, proiectării, și punerii în 

aplicare a activităților de sensibilizare a reformelor în domeniul activităților de executare, 

probațiune și reabilitare în rândul publicului larg, anumite grupuri de interese, din instituțiile 

sectoriale de justiție, îmbunătățirea mecanismul existent de comunicare și de sensibilizare;  

• Asistarea autorităților Republicii Moldova în elaborarea de modalități de colaborare cu 

instituțiile societății civile, în vederea creșterii nivelului de încredere a cetățenilor în activitatea 

instituțiilor de executare, probațiune și reabilitare";  

 

• Sprijinul în stabilirea și consolidarea unui mecanism care să asigure schimbul de informații 
permanent între sectorul neguvernamental și actorii din sectorul justiției cu privire la acțiunile 

legate de punerea în aplicare a Strategiei;  

 



• Asistență în organizarea de sondaje periodice, atât cu privire la societate și nevoile 

consumatorilor în domeniul Justiției activităților de executare, probațiune și reabilitare, cu 

privire la etica personală și profesională și integritatea celor implicați în procesul de executare, 

probațiune și reabilitare, precum influența reformei cu privire la starea lucrurilor în acest sector;  

 

• Asistarea beneficiarilor în dezvoltarea capacităților de comunicare instituționale, inclusiv 

cursuri de instruire pentru purtătorii de cuvânt la prezentarea de informații într-o manieră 

accesibilă, clară și convingătoare;  

 

• Suport și promovare a organizării de campanii de sensibilizare și de publicitate ale procesului 

de reformă și a noilor proceduri puse în aplicare.  

 

Contractantul va asigura valorificarea și schimbul de cunoștințe în legătură cu punerea în 

aplicare a proiectului. Se referă la observații de valoare tehnică și academică, care sunt 

interesante pentru alți profesioniști, și care nu încalcă obligațiile prevăzute la articolul 14 din 

Condițiile Generale ale Contractului. Pentru schimbul de astfel de informații, Contractantul va 

folosi platforma web capacity4dev.eu. 

 

4.3.Management de proiect 

4.3.1. Organismul responsabil 

Autoritatea contractantă va fi Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova. Proiectul va fi 

gestionat de un manager de proiect din cadrul Delegației. 

4.3.2. Structura de management 

Contractantul trebuie să interacționeze cu managerul de proiect al Delegației UE pe probleme 

legate de proiect. Contractantul își asumă toate sarcinile de management inerente în 

supravegherea punerii în aplicare a proiectului, sub autoritatea Managerului de Proiect.  

 

Managerul de Proiect va decide cu privire la probleme legate de elementele tehnice ale acestui 

proiect (livrabile după cum se menționează la punctul 4.2 din Termenii de Referință)  

 

Un Comitet de coordonare a proiectului va fi înființat pentru a supraveghea și valida direcția și 

activitățile proiectului în ansamblu. Comitetul de coordonare al proiectului trebuie să se 

întrunească de cel puțin două ori pe an, și să constea din:  

 

• Un reprezentant al Guvernului Republicii Moldova, în calitate de președinte, de preferință, 

Ministrul Justiției;  

• Un reprezentant din fiecare dintre principalele părți interesate, de exemplu, Departamentul 

Instituțiilor Penitenciare, Oficiul Central de Probațiune, Uniunea Executorilor Judecătorești;  

• Un reprezentant al Ministerului Finanțelor;  

• Un reprezentant al unităţii de coordonare al donatorilor Cancelariei Guvernului;  

• Un reprezentant al Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.  

• Șeful de echipă în calitate de secretar al Comitetului de Coordonare a Proiectului.  

 

Comitetul de coordonare va oferi orientări strategice pentru punerea în aplicare a proiectului, va 

revizui și orienta activitatea echipei de experți a proiectului și va supraveghea implementarea 

generală a proiectului. 

 

Contractantul va asigura buna funcționare a Comitetului de coordonare, inclusiv organizarea de 

reuniuni periodice, pregătirea și circularea agendei, în scris și distribuția deciziilor Comitetului 

de coordonare. Contractantul va păstra documentele conexe ca parte a documentației de proiect.  

 

4.3.3. Facilități a fi furnizate de către Autoritatea Contractantă și / sau a altor 

părți 
 



Spații suficiente pentru birouri, precum și facilități adecvate (de acces la telefon și internet) vor 

fi furnizate de către administrațiile beneficiare, la nici un cost.  

 

5. LOGISTICA ȘI CALENDARUL 

5.1. Localizare 

Biroul de proiect va fi amplasat în Chișinău, Republica Moldova.  

 

5.2. Data si perioada de implementare 

Data de începere este preconizată pentru octombrie 2014, iar perioada de implementare a 

contractului va fi de 30 de luni de la această dată. Vă rugăm să consultați articolele 19.1 și 19.2 

din Condițiile Speciale de la data începerii efective și perioada de implementare.  

 

Proiectul poate fi prelungit la discreția autorității contractante pentru o perioadă care nu 

depășește perioada de implementare originală și nu depășește valoarea inițială a contractului. 

 

6. CERINȚE 

6.1. Personal 

Rețineți că funcționarii publici și alte categorii de personal din administrația publică a țării 

beneficiare nu pot fi propuşi în calitate de experți, cu excepția cazului acordului prealabil în scris 

obținut de la Comisia Europeană.  

 

6.1.1. Experți-cheie 

 

Toți experții care au un rol esențial în punerea în aplicare a contractului sunt experți cheie. 

Fiecare expert cheie trebuie să petreacă cel puțin 90% din timpul lui / ei în Republica Moldova. 

Ofertantul trebuie să prezinte CV-uri, declarația de exclusivitate și disponibilitate pentru 

experții-cheie propuși. Profilurile experților cheie pentru acest contract sunt după cum urmează:  

 

Expert cheie 1: Lider de echipă / Expert Probațiune (minim aproximativ 500 de zile 

lucrătoare)  

Calificări și abilități  
• Studii superioare în drept sau o experiență profesională echivalentă;  

• Abilități de conducere pentru a gestiona și de a motiva o echipă de specialiști și de a 

interacționa cu partenerii de proiect, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, 

societatea civilă și comunitatea donatorilor;  

• Competență în scris și vorbit de limbă engleză, cunoștințe de limba română sau rusă vor fi 

considerate ca un avantaj.  

Experiență profesională generală:  

• Preferabil 10 ani de lucru în probațiune și alte domenii de aplicare;  

• Cel puțin 5 ani de lucru într-o poziție de conducere în cadrul administrației din sectorul public 

sau organizație echivalentă din sectorul privat, de preferință într-un stat membru al UE;  

• Experiența anterioară în proiecte majore de reformă în domeniul justiției sau a instituțiilor 

legate de aplicare a legii;  

• Experienţă la nivel înalt de dezvoltare a planurilor strategice eficiente și gestionarea 

programelor legislative și instituționale strategice de reformă. 

Experienta profesionala specifica  

• Experiență de succes ca un lider de echipă în cel puțin 1 proiect de dimensiuni similare;  

• Familiarizare cu mecanismele din sectorul justiției și responsabilități instituționale în 

vecinătatea Europeană și Comunitatea Statelor Independente (denumit în continuare "CSI").  

• Experiența anterioară în cadrul serviciilor de probațiune în țările vecine europene și CSI, 

experiența anterioară de management penitenciar, de preferință într-un stat membru al Uniunii 

Europene, ar fi un avantaj;  

• Înțelegerea SRSJ a țării ar fi un avantaj.  



 

Expert cheie 2: Expert financiar (minim estimat 250 de zile lucrătoare)  

Calificări și abilități  
• Diplomă universitară în management financiar, contabilitate, sau discipline similare sau 

experiență profesională echivalentă;  

• Expertiză în estimarea costurilor bugetare;  

• Familiarizare cu analiza cadrului logic;  

• Familiarizare în proiectarea și funcționarea sistemelor de monitorizare a performanței bugetare;  

• Expertiză în determinarea indicatorilor de performanță de program;  

• Experiență în proiectarea de programe de formare, precum și elaborarea și diseminarea de 

materiale de instruire în procesul de estimare a bugetului, de pregătire și de monitorizare;  

• Competență în scris și vorbit de limbă engleză, cunoștințe de limba română sau rusă vor fi 

considerate ca un avantaj.  

Experiență profesională generală  

• Preferabil 10 ani de implicare profesională cu reformele Managementul Finanțelor Publice;  

• Cel puțin 5 ani de experiență de lucru pe estimarea și pregătirea costurilor bugetare pentru o 

administraţie a Guvernului, de preferință într-un stat membru al Uniunii Europene;  

• Experiență în livrarea de programe de instruire în analiză cadrului-logic, monitorizarea 

performanței, și a proceselor de elaborare a bugetului într-o varietate de medii instituționale;  

• Cunoștințe de teorie și practică UE și de alte mecanisme de sprijin de buget;  

• Cunoașterea contextului local ar fi un avantaj; 

Experienţă profesională specifică  

• Cunoașterea procesului bugetar în cadrul sistemelor judiciare de executare ar fi un avantaj;  

• Familiarizarea cu pregătirea bugetului anual pe termen lung și mediu, cheltuielile de urmărire 

și de performanță de evaluare / audit;  

• Înțelegerea ciclului bugetar de stat, planificarea cheltuielilor pe termen mediu și programul de 

buget;  

• Înțelegerea datelor electronice și de gestionare a procesului, de preferință, în cadrul sectorului 

justiției;  

• Experiență în dezvoltarea și furnizarea de programe și materiale de instruire pentru oficialii de 

rang inferior și de conducere.  

Expert cheie 3: Expert în sistemul de detenție (minim 260 de zile lucrătoare)  

Calificări și abilități  
• Diplomă universitară în lege sau experiență profesională echivalentă;  

• Abilități de prezentare;  

• Experienţă de lucru cu sisteme penitenciare, de preferință într-un stat membru al Uniunii 

Europene;  

• Bune abilităţi de comunicare, cu capacitatea de a transmite înțelegerea procedurilor complexe 

spre non-specialiști;  

• Competență în scris și vorbit de limbă engleză, cunoștințe de limba română sau rusă vor fi 

considerate ca un avantaj;  

Experiență profesională generală  

• Preferabil 10 ani de lucru în sistemul penal, de preferință într-un stat membru al Uniunii 

Europene;  

• Cel puțin 5 ani de gestionare a mecanismelor avansate de reintegrare în instituțiile penale în 

cadrul unui stat membru al UE;  

• Experiență în domeniul programelor de reformă a justiției în țările europene de vecinătate și 

CSI ar fi un avantaj.  

Experienţă profesională specifică  

• Proiectarea și introducerea de programe de educație, de formare profesională și de reabilitare 

pentru deținuții condamnați și cei înainte de detenţie; 

• Experiență practică de o gamă largă de programe de reintegrare în penitenciare;  

• Experiență în proiectarea și livrarea de materiale de instruire.  

• Înțelegerea SRSJ a țării ar fi un avantaj. 



 

Expert cheie 4: Expert de executare (minim aproximativ 170 de zile lucrătoare)  

Calificări și abilități  
• Diplomă universitară în lege sau experiență profesională echivalentă;  

• Abilități puternice de investigare;  

• Cunoașterea sistemelor și procedurilor legale.  

• Competență în scris și vorbit de limbă engleză, cunoștințe de limba română sau rusă vor fi 

considerate ca un avantaj.  

Experiență profesională generală  

• Preferabil 10 ani ca un manager inferior de pregătire a sectorului justiției, de preferință într-un 

stat membru al Uniunii Europene;  

• Cel puțin 5 ani de lucru privind formarea profesională a consilierilor de probațiune, ofițeri de 

penitenciare și / sau executorii judecătorești în cadrul unui stat membru al Uniunii Europene;  

• Familiarizarea cu mecanismele din sectorul justiției și responsabilitățile instituționale în țările 

europene de vecinătate și CSI;  

Experienţă profesională specifică  

• Experienţă anterioară în management de programe de formare pentru diferite elemente de 

executare, de preferință într-un stat membru al Uniunii Europene;  

• Experienţă în proiectarea de materiale de instruire pentru consilierii de probațiune, ofițerii de 

penitenciare și executorii judecătorești;  

• Experienţă în livrarea de programe de formare a consilierilor de probațiune, ofițeri de 

penitenciare și executorii judecătorești.  

 

Toți experții trebuie să fie independenţi și liberi de conflicte de interese pentru responsabilitățile 

pe care le iau. 

 

6.1.2. Experții non-cheie 

CV-urile pentru experții non-cheie nu sunt examinate înainte de semnarea contractului. Ei nu 

sunt  incluşi în ofertă. Contractantul trebuie să selecteze și să angajeze experți non-cheie, după 

cum este necesar în funcție de profilurile identificate în cadrul Organizația & Metodologia și 

Termenii de Referință. Aceste profiluri trebuie să indice dacă acestea trebuie să fie considerate 

ca senior / junior, astfel ca să fie clar care rată de taxă în defalcarea bugetului se va aplica la 

fiecare profil. Toți experții trebuie să fie independenţi și liberi de conflicte de interese pentru 

responsabilitățile pe care le iau.  

 

Se anticipează că 100% din experți non-cheie vor fi în Republica Moldova. Misiunile în afara 

țării beneficiare vor trebui să fie justificate și aprobate de către Autoritatea Contractantă.  

 

Procedurile de selecție folosite de către Contractant pentru a selecta experți non-cheie trebuie să 

fie transparente, și trebuie să se bazeze pe criterii pre-definite, inclusiv calificări profesionale, 

competențe lingvistice și experiență de muncă. Concluziile comitetului de selecție trebuie să fie 

înregistrate. Experții selectați trebuie să fie supuşi aprobării de către Autoritatea Contractantă.  

 

Profilurile generale ale experților non-cheie pentru acest proiect sunt după cum urmează:  

 

Eperți non-cheie seniori  

- Studii superioare într-un domeniu sau subiect relevant (cu o atenție deosebită asupra legii, 

comunicare și IT) sau o experiență echivalentă;  

- De preferință, 10 ani de experiență profesională în sectorul(e) legat direct sau indirect de 

sectorul dat;  

- Competență în scris și vorbit de limbă engleză, cunoștințe de limba română sau rusă vor fi 

considerate ca un avantaj;  

 

Experții non-cheie juniori  



- Studii superioare într-un domeniu sau subiect relevant (cu o atenție deosebită asupra legii, 

comunicare și IT) sau o experiență echivalentă;  

- Minim 3 ani de experiență profesională în sectorul(e) legat direct sau indirect de sectorul dat;  

- Competență în scris și vorbit de limbă engleză, cunoștințe de limba română sau rusă vor fi 

considerate ca un avantaj; 

 

6.1.3. Personalul de sprijin și backstopping  

 

Asistarea și suportarea costurilor de personal trebuie să fie incluse în tarifele de taxe ale 

experților. 

 

6.2.Facilităţile biroului 

Biroul va fi de un standard rezonabil și de aproximativ 10 de metri pătrați pentru fiecare expert 

ce lucrează la proiect urmînd să fie furnizat de către Ministerul Justiției al Republicii Moldova (a 

se vedea 4.3.3), la nici un cost.  

6.3.Facilități să fie furnizate de către contractant  

 

Contractantul trebuie să se asigure că experții sunt sprijiniţi și echipaţi în mod adecvat. În 

special, trebuie să se asigure că există acte administrative, de secretariat și interpretare suficiente 

pentru a permite experților să se concentreze asupra responsabilităților lor primare. El trebuie să 

transfere, de asemenea, fonduri necesare pentru a sprijini activitatea lor în cadrul contractului și 

pentru a se asigura că angajații săi sunt plătiţi în mod regulat și în timp util.  

Contractantul trebuie să asigure, printre altele, în ratele de taxă a experților săi pentru:  

 

• mobilier și echipamente de birou (calculatoare, imprimante, etc), pentru toți membrii echipei 

de proiect, inclusiv personalul de sprijin;  

• materiale de birou și costurile de funcționare, inclusiv costurile de traducere pentru rapoarte,  

• taxele de utilitate  

• personalul de suport local (traducător sau interpret, secretariat, transport local).  

 

Vă rugăm, de asemenea, să vă referiţi la dispozițiile din anexa V (în caz de pană de buget).  

 

În cazul în care contractantul este un consorțiu, regimul ar trebui să permită o flexibilitate 

maximă în implementarea proiectului. Ar trebui să fie evitate aranjamentele ce oferă fiecărui 

membru al consorțiului un procent fix de lucru care urmează să fie întreprinse în cadrul 

contractului. 

 

6.4.Echipament 

 

Nici un echipament nu urmează să fie achiziționat pe numele țării Autorității Contractante / 

beneficiar, ca parte a acestui contract de servicii sau transferat în țara Autorității Contractante / 

beneficiar la sfârșitul acestui contract. Orice echipament în legătură cu acest contract, care 

urmează să fie achiziționat de către țara beneficiară trebuie să fie achiziționat prin intermediul 

unei proceduri de licitație separată.  

 

6.5.Cheltuieli neprevăzute 

 

Provizionul pentru cheltuieli neprevăzute acoperă cheltuielile eligibile auxiliare și excepționale 

efectuate în cadrul acestui contract. Acesta nu poate fi utilizat pentru cheltuieli care ar trebui să 

fie acoperite de către Contractant ca parte a ratelor de comision, așa cum este definit mai sus. 

Utilizarea sa este reglementată de dispozițiile din Condițiile generale și notele din anexa V a 

contractului. Aceasta acoperă:  

 



• Costurile de deplasare și de ședere pentru misiuni, în afara de locul normal de lucru, întreprinse 

ca parte a acestui contract. Dacă este cazul, indicați dacă dispoziția include costurile pentru 

măsurile de mediu, de exemplu, compensare CO2.  

• Costurile pentru conferințe, seminarii și ateliere de lucru și sesiuni de formare (locul de 

desfășurare, de cazare, precum și materiale, după caz);  

• Costuri de vizibilitate (conferințe de presă, campanii mass-media și de sensibilizare a 

publicului, cum ar fi publicitatea TV, fișiere video, fișiere mobil-versiune), etc;  

• Costurile de publicare, inclusiv pentru formare și sensibilizare;  

• Studii de caz și alte studii, evaluări, expertize juridice, sondaje de opinie;  

• Traducere / interpretare a costurilor pentru beneficiar.  

 

Provizionul pentru cheltuieli neprevăzute pentru acest contract este de 200.000 de euro. Această 

sumă trebuie să fie inclusă neschimbată în defalcarea bugetului.  

 

Orice eveniment (conferință, seminar, vizită de studiu / și altele) care urmează să fie plătit în 

cadrul cheltuielilor neprevăzute vor fi pregătite profesional, ca parte a planului de lucru general 

și vor fi supuse aprobării prealabile de către Delegația UE. Aprobarea va fi furnizată numai după 

ce Contractantul v-a prezenta delegației informații complete (de destinație, numele și poziția 

participanților, programul de vizită, nota explicativă asupra obiectivelor evenimentului sau de 

studiu, metodologie, pregătirea și urmărire pentru a asigura durabilitatea, precum și un buget), cu 

suficient timp înainte de punerea în aplicare a inițiativei. Orice eveniment va fi discutat și 

pregătit în comun cu beneficiarul. 

 

Costurile zilnice de subzistență pot fi rambursate pentru misiunile prevăzute în acești termeni de 

referință sau aprobate de către Autoritatea Contractantă, și efectuate de către experți autorizați 
de contractant, care implică înnoptări în afara locului obișnuit a expertului. Orice indemnizații de 

ședere plătite pentru misiunile efectuate, ca parte a acestui contract nu trebuie să depășească 

cotele de diurnă publicate pe site-ul:  

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/index_en.htmla începutul fiecărui astfel de 

misiuni.  

Diurna este o sumă forfetară care va acoperi costurile de ședere de zi cu zi. Acestea includ 

cazarea, masa, bacşiş și transportul local, inclusiv transportul la și de la aeroport. Prin urmare, 

tarifele de taxi sunt acoperite de diurnă. Diurna se plătește în funcție de numărul de nopți 
petrecute de experții contractantului autorizat pentru misiuni desfășurate în afara locului obișnuit 

de şedere a expertului.  

 

Nu este necesară aprobarea prealabilă de către Autoritatea Contractantă pentru utilizarea 

cheltuielilor incidente. Cu toate acestea, fiecare raport intermediar / progres trebuie să conțină un 

buget și o descriere detaliată a costurilor conexe suportate pentru următoarele 6 luni.  

 

6.6.Sume forfetare 

 

Nu sunt prevăzute sume forfetare în acest contract.  

 

6.7.Verificarea cheltuielilor 

 

Furnizarea de verificare a cheltuielilor acoperă onorariile auditorului însărcinat cu verificarea 

cheltuielilor acestui contract, în scopul de a continua cu plata oricăror rate de prefinanțare și / 

sau plăți intermediare.  

Furnizarea de verificare a cheltuielilor pentru acest contract este de 20.000 EUR. Această sumă 

trebuie să fie inclusă neschimbată în defalcarea bugetului.  

Această prevedere nu poate fi scăzută, dar poate fi crescută în timpul executării contractului. 

 

7. RAPOARTE 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/index_en.htm


 

7.1. Cerințe de raportare 

 

Vă rugăm să consultați articolul 26 din Condițiile Generale. Un raport inițial oferind un plan de 

lucru indicativ și identificarea posibilelor probleme pentru implementarea proiectului vor fi 

prezentate de către Contractant în termen de o lună de la începerea proiectului (a se vedea 

articolul 19 din Condițiile Speciale pentru Data de Începere).  

 

Rapoartele intermediare trebuie să fie pregătite la fiecare șase luni în timpul perioadei de punere 

în aplicare a sarcinilor. Ele trebuie să fie furnizate împreună cu factura corespunzătoare, raportul 

financiar iar un raport de verificare a cheltuielilor sunt definite la articolul 28 din Condițiile 

Generale.  

 

Trebuie să existe un raport final, o factură finală și raportul financiar însoțit de un raport de 

verificare a cheltuielilor la sfârșitul perioadei de punere în aplicare a sarcinilor. Proiectul de 

raport final trebuie să fie depus cu cel puțin o lună înainte de sfârșitul perioadei de punere în 

aplicare a sarcinilor. Rețineți că aceste rapoarte intermediare și finale sunt suplimentare la orice 

este necesar în secțiunea 4.2 din Termenii de referință.  

 

Fiecare raport trebuie să cuprindă o secțiune narativă și o secțiune financiară. Secțiunea 

financiară trebuie să conțină detalii ale intrărilor de timp ale experților, cheltuieli incidentale și 

de verificare a cheltuielilor.  

 

Pentru a rezuma, în plus față de documentele, și rapoartele de ieșire specificate în conformitate 

cu sarcinile și responsabilitățile fiecărui expert cheie de mai sus, Contractantul va furniza 

următoarele rapoarte: 

 

 

Denumirea 

raportului 

Conținutul Momentul depunerii  

 

Raport iniţial Analiza situației și planul de lucru 

existent pentru proiect 

Nu mai tîrziu de o lună de 

la începerea implementării  

Raportul de 

progres pe 6 luni 

Scurtă descriere a progresului (tehnic 

și financiar), inclusiv problemele 

întâlnite; lucru planificat pentru 

următoarele șase luni, însoțite de o 

factură și raportul de verificare a 

cheltuielilor. 

Nu mai târziu de 1 lună de 

la sfârșitul fiecărei perioade 

de implementare de 6 luni  

 

Proiect de raport 

final 

Scurtă descriere a realizărilor, inclusiv 

problemele întâmpinate și 

recomandări 

Nu mai târziu de 1 lună 

înainte de sfârșitul 

perioadei de implementare. 

Report Raportul 

final 

Scurtă descriere a realizărilor, inclusiv 

problemele întâmpinate și 

recomandări; o factură finală și 

raportul financiar însoțit de raportul de 

verificare a cheltuielilor. 

În termen de 1 lună de la 

primirea observațiilor cu 

privire la proiectul de raport 

final de la managerul de 

proiect identificat în 

contract. 

 

7.2. Prezentarea si aprobarea rapoartelor 

 

Două exemplare tipărite (în limba engleză și română), precum și copii electronice, în ambele 

limbi pentru fiecare dintre rapoartele menționate mai sus trebuie să fie prezentate managerului de 



proiect identificate în contract. Managerul de proiect este responsabil pentru aprobarea 

rapoartelor, precum și la prezentarea acestora la beneficiar pentru comentarii și, după caz, 

aprobare.  

 

Raportarea trebuie să se facă în conformitate cu raportarea orientărilor ţărilor europene și 

Contractantul este obligat să respecte cu strictețe regulile de vizibilitate ale UE. 

 

 

8. MONITORIZARE ȘI EVALUARE 

 

8.1. Definirea indicatorilor 

 

Ambii indicatori cantitativiși calitativi ar trebui să fie utilizaţi în monitorizarea și evaluarea 

rezultatelor proiectului. Contractantul va dezvolta indicatori reali și măsurabili de performanță 

pentru proiect legate de obiectivele acestuia. Indicatorii ar trebui să fie stabiliţi de acord cu 

Ministerul Justiției în timpul etapei iniţiale a contractului și trebuie de avut grijă pentru a se 

asigura că datele necesare pentru verificare vor fi disponibile.  

Indicatori cantitativi pot fi definiţi în termeni de înregistrări statistice, atât în general disponibili 

generaţi în mod specific, de exemplu, înregistrări de cursuri de formare / sesiuni desfășurate cu 

participanții identificaţi la fiecare sesiune, sau rezultatele anchetei cu privire la gradul de 

conștientizare a cetățenilor cu privire la activitățile de reformă, sau responsabilități ale diferitelor 

instituții, etc  

Măsurători calitativi implică, de obicei, judecata și acest lucru poate implica evaluarea, cum ar fi, 

de exemplu, cu privire la calitatea legislației, aranjamente instituționale etc, precum si studii din 

punctele de vedere ale beneficiarilor țintă (de exemplu, cetățeni).  

Ar putea să nu fie posibil să se monitorizeze în mod adecvat unii dintre indicatorii de 

performanță conveniţi în timpul proiectului, iar activitățile ar trebui să fie concepute și puse în 

aplicare în așa fel încât să permită Ministerului Justiției de a monitoriza astfel de indicatori în 

viitor.  

 

8.2.Cerințe speciale 

 

Rețineți că competențele lingvistice din cadrul instituțiilor beneficiare nu sunt pe larg 

răspândite. Contractantul trebuie să se asigure că există suficientă capacitate de traducere în 

echipă pentru a facilita o comunicare bună a echipei cu beneficiarul. 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


