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RAPORT ANUAL  2013 

 

PILONUL IV.  Integritatea actorilor sectorului justiţiei 

 

I. Aspecte generale 

 

Pilonul IV al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 conține dispoziții privind prevenirea și lupta cu corupția și se referă la aspecte ce țin de lupta eficientă cu corupţia din 

sectorul justiţiei, consolidarea mecanismelor de implementare a standardelor etice şi de conduită anticorupţie la nivelul tuturor instituţiilor din sectorul justiţiei și dezvoltarea unei culturi de intoleranţă faţă 

de fenomenul corupţiei prin intermediul organelor de autoadministrare din cadrul sectorului justiţiei.Pilonul IV nu se focusează pe un anumit sub-sector, ci se referă la sectorul justiției în ansamblul său și 

la principiul toleranței zero față de corupție ca și fundament al asanării și reformării sectorului justiției într-un stat de drept.  

 

În general, conform Planuluide acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, în Pilonul IV sunt prevăzute pentru realizare 56 de acțiuni. Pînă în trimestrul 

II anul 2013, conform termenelor, trebuiau finalizate 26 acțiuni, dar și este prevăzută perioada de începere a implementării a alte 10acțiuni, care fie au un caracter continuu, fie au un termen mai mare de 

realizare. Pentru aceste 46 de acțiuni este prezentat mai jos tabelul cu informații privind gradul de realizare și alte detalii, în conformitate cu prevederile Metodologiei de monitorizare a implementării 

Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016. Astfel, au fost reflectate informații cu privire la termenele și nivelul de realizare al acțiunilor, măsurile întreprinse, mijloacele financiare 

utilizate/parteneriatele cu donatorii pentru realizarea acțiunilor, dificultăți și provocări privind procesul de realizare al acțiunilor. Totodată, au fost indicate actele probatoare care demonstrează realizarea 

acțiunii. Pentru a oferi un impact vizual cu privire la implementarea acțiunilor, s-a optat pentru aplicarea culorilor de marcaj după cum urmează: acțiuni realizate – albastru; acțiuni realizate parțial – 

galben; acțiuni nerealizate – roșu, irelevante –portocaliu. 

 

Din cele 26 acțiuni scadente la data de 31 decembrie 2013 – 14 sunt realizate, 7 realizate parțial, iar 1 nerealizată, 4 acțiuni sunt considerate ca fiind desuete/irelevante.  

 

Acțiuni scadente, trimestrul IV, 2013 Acțiuni realizate Acțiuni realizate parțial Acțiuni nerealizate Acțiuni irelevante/desuete 

26 14 7 1 4 

100% 54% 27% 4% 15% 

 

Acțiunile cu întîrzieri sau dificultăți de realizare sunt următoarele: 

 

Acțiuni nerealizate (scadente): 

1) 4.1.4 p. 2 – Consolidarea capacităților de asigurare a comportamentului anticorupției prin elaborarea unor recomandări metodologice 

 

Acțiuni realizate parțial (scadente): 

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

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

beneficia de garanţiile sociale aferente funcţiilor deţinute; 

3) 4.1.5 p.7 – Achiziționarea aparatelor poligraf de detecție a comportamentului simulat; 

4) 4.2.1 p.1 – Modificarea sau, după caz, elaborarea codurilor de etică profesională pentru toți reprezentanții sectorului justiție 

5) 4.2.3 p.1 - Modificarea sau, după caz, elaborarea cadrului normativ necesar pentru activitatea organelor abilitate  cu investigarea abaterilor de la etica profesională 

6) 4.2.5 p.1 – Elaborarea unui proiect de act normativ privind implicarea reprezentanţilor societăţii civile în procesul de supraveghere a legislaţiei cu  privire la etica profesională a reprezentanților 

sectorului justiţiei 

7)  4.3.3. p. 2 -Crearea în cadrul instituţiilor  a unor mecanisme prin care avertizorii de integritate să semnaleze ilegalitățile;   

 

Din cele 10 din acțiuni cu caracter continuu, sau, în virtutea specificului individual al acțiunii, 8 acțiuni sunt realizate, nerealizate - 2 acțiuni. 

 

 



Acțiuni cu caracter continuu  Acțiuni realizate* 

(pentru perioada raportată) 

Acțiuni realizate parțial 

(pentru perioada raportată) 

Acțiuni nerealizate 

(pentru perioada 

raportată) 

Acțiuni 

irelevante/desuete 

10 8 0 2 0 

100% 80% 0% 20% 0% 

 

11 acțiuni  termen de realizare mai mare:3 acțiuni pot fi apreciate ca realizate pentru perioada de raportare, 2 acțiuni  poate fi considerate realizate parțial pentru perioada de raportare, iar în privința la 6 

acțiuni nu s-au întreprins încă acțiuni de realizare. 

 

 

 

Acțiuni care au un termen de implementare mai mare Acțiuni realizate* 

(pentru perioada raportată) 

Acțiuni realizate parțial 

(pentru perioada raportată) 

Acțiuni nerealizate 

(pentru perioada raportată) 

Acțiuni 

irelevante/desuete 

11 3 2 6 0 

100% 27% 18% 55% 0% 

 

La realizarea acțiunilor din Pilonul IV pentru perioada raportată au contribuit mai mulți implementatori, precum sunt EU/UNDP prin proiectele MIAPAC, EUHLPAM, Consiliul Europei, Ambasada 

SUA în Chișinău, IRZ, GIZ și alții. 

 

¹_________________________________________________________________________________________________________________ 

Raportul a fost aprobat în cadrul ședinței grupului  de coordonare și monitorizare din 31 ianuarie 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Aspecte specifice 

 

 

 Acțiuni Scadente (Trimestrul IV, 2011 – Trimestrul IV, 2013) 

 

Numărul domeniului de 

intervenție, numărul şi 

denumirea acţiunii, 

conform Planului de 

acţiuni 

Instituții 

responsabile 

Indicatorii de 

rezultat 

din Planul 

 de acțiu ni 

Termenul  

prevăzut  

pentru  

implementarea 

acțiunii 

Măsurile întreprinse (descriere succintă, 

concisă, unitară) 

 

Nivelul de 

implementar

e 

a acțiunii 

Mijloacele 

financiare 

alocate 

(planificate); 

Cheluieli reale 

(efective) / mii 

lei; Asistența 

recepționată  

în vederea 

realizătii 

acțiunii (în 

cazul în care a 

existat) 

Dificultăţi, 

riscuri 

   Concluzii, 

   Recomandări 

Documente 

probatoare 

4.1.1. p. 1 -Modificarea 

cadrului normativ în 

vederea simplificării 

modului de calculare a 

salariului şi reevaluării 

garanţiilor sociale ale 

actorilor  din sectorul 

justiţiei 

 

Ministerul Justiţiei,  

Ministerul 

Finanţelor,  

Ministerul 

Muncii, Protecţiei 

Sociale şi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Familiei 

Proiect de 

modificare a 

cadrului 

normativ, 

elaborat şi remis 

spre examinare 

Guvernului 

Trimestrul IV, 

2011 –  

Trimestrul IV, 

2012 

Prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 392 din 

24 august 2012 a fost creat un grup de lucru 

pentru evaluarea şi intensificarea garanţiilor 

sociale ale judecătorilor. Grupul de lucru, 

constituit din reprezentanţi ai Ministerului 

Justiţiei, Ministerului Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, Ministerului Finanţelor a 

examinat propunerile parvenite din partea 

Preşedintelui Curţii Supreme de Justiţiei 

privind sporirea salariilor judecătorilor, a 

analizat standardele internaţionale ale 

politicii salariale pentru actorii din sectorul 

justiţiei şi a elaborat cadrul normativ în 

vederea simplificării modului de calculare a 

salariului, sporirii cuantumului acestuia şi 

reevaluării garanţiilor sociale ale 

judecătorilor. 

Proiectul în forma inițială a fost elaborat in 

perioada august  -octombrie 2012  şi 

transmis în regim de lucru Preşedinţiei 

Republicii Moldova pentru perfecționare și 

Realizată   

Parțial 

Asistență pentru 

diferite 

componente ale 

procesului de 

elaborare/dezbat

eri 

publice/expertiza

re: EU/UNDP 

prin proiectele 

MIAPAC, 

EUHLPAM, 

Consiliul 

Europei, IRZ și 

Ambasada SUA 

în Chișinău 

Incapacitatea 

bugetului de stat de 

a suporta majorarea 

salariilor tuturor 

actorilor din 

sectorul 

justiției.Acțiunea va 

fi realizată complet, 

atunci cînd vor fi 

inițiate proiecte de 

majorare a salariilor 

tuturor actorilor din 

sectorul justiției. 

Grupul de lucru a 

decis punerea în  

discuție a acțiunii 

date în cadrul 

ședinței Grupului 

pentru Pilonul VII 

1. Proiectul 

în versiune 

română și 

rusă poate fi 

găsit pe situl 

Parlamentulu

i: 

 

http://www.parl

ament.md/Proce

sulLegislativ/Pr

oiectedeactelegi

slative/tabid/61/

LegislativId/151

4/Default.asx 

 

2. Legea nr.120 

din 25.05.2012 

privind 

modificarea și 

completarea 

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1514/Default.asx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1514/Default.asx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1514/Default.asx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1514/Default.asx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1514/Default.asx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1514/Default.asx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1514/Default.asx


promovare în continuare. Acest proiect a 

fost înregistrat în Parlament ca și inițiativă 

legislativă a Președintelui RM la data de 

18.12.2012 cu nr. 3079.  

 

unor acte 

legislative  

4.1.2. p. 1 - 

Elaborarea proiectului de 

lege  cu privire la Comisia 

Naţională de Integritate şi 

a proiectului de  

modificare a unor acte 

legislative care 

reglementează 

mecanismul de verificare 

a declaraţiilor cu privire 

la venituri şi proprietate 

și a declaraţiilor de 

interese personale,  

mecanismul de 

soluţionare a conflictelor 

de interese şi controlul 

respectării regimului de 

incompatibilităţi impus 

persoanelor cu funcţii de 

demnitate publică, 

judecătorilor, 

procurorilor, 

funcţionarilor publici şi 

persoanelor cu funcţii de 

conducere 

Ministerul Justiţiei,  

Ministerul 

Finanţelor,  

Centrul Național 

Anticorupție 

 

Proiecte de lege 

elaborate şi 

adoptate 

Trimestrul IV, 

2011 –  

Trimestrul I, 

2012 

Proiectul de Lege cu privire la Comisia 

Naţională de Integritatea fost elaborat şi adoptat 

prin Legea nr. 180 din 19 decembrie 2011. 

Proiectul de lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative, care 

reglementează mecanismul de verificare a 

declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate 

şi a declaraţiilor de interese personale, 

mecanismul de soluţionare a conflictelor de 

interese şi controlul respectării regimului de 

incompatibilităţi impus persoanelor cu funcţii de 

demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, 

funcţionarilor publici şi persoanelor cu funcţii 

de conducere a fost adoptat prin Legea nr. 181 

din 19 decembrie 2011.  

 

 

Realizată 

 

Realizată de 

personalul 

angajat în limita 

bugetului anual 

aprobat pentru 

instituțiile 

publice 

relevante. 

- 1.  Legea nr. 

180 din 19 

decembrie 2011 

2.  Legea nr. 

181 din 19 

decembrie 2011 

4.1.2. p. 2 - 

Numirea  membrilor 

Comisiei Naţionale de 

Integritate şi selectarea 

personalului acesteia 

Parlamentul, 

Comisia Națională 

de Integritate 

Membrii numiţi şi 

personalul 

selectat  

 

Trimestrul I – 

III, 2012 

 Prin hotărîrile Parlamentului nr.145 din 

22.06.2012 și nr.54 din 28.02.2013 au fost numiţi 

cei 5 membri ai CNI.  

2. În scopul suplinirii vacanțiilor din cadrul 

Aparatului Comisiei, în 2013 au fost organizate şi 

desfăşurare în total 4 concursuri. 

Primul concurs s-a desfăşurat în perioada 

12.12.2012 – 22.03.2013 şi a derulat în 3 etape. 

La concurs s-au înscris 27 candidaţi: 10 persoane 

au candidat pentru funcţiile din cadrul Direcţiei 

control venituri şi proprietate, 11 - pentru funcţii 

din Direcţia control interese personale şi 6-  

pentru Direcţia control incompatibilităţi. În 

rezultat, au fost angajaţi 5 persoane. 

Realizată 

 

Realizată de 

personalul 

angajat în limita 

bugetului anual 

aprobat pentru 

instituțiile 

publice 

relevante.  

Cu inițiativă 

legislativă a unui 

grup de deputați a 

fost înaintat și 

înregistrat în 

Parlament cu nr.441 

din 06.11.13 un 

proiect de lege 

privind modificarea 

unor acte legislative, 

care include și 

aspectul de majorare 

Hotărîrile 

Parlamentu

lui nr.145 

din 

22.06.12 și 

nr.54 din 

28.02.13 

Ordinele 

interne 

CNI de 

angajare 

în funcții 

publice. 



Al doilea concurs a demarat la 23.04.2013 fiind 

puse în competiţie 3 funcţii. La concurs s-au 

înscris 11 candidaţi: 9 persoane au candidat 

pentru funcţiile din cadrul Direcţiei control 

venituri şi proprietate şi 2 - pentru funcţii din 

Direcţia control interese personale. În rezultat, a 

fost angajată o persoană la funcţia de consultant 

al Direcţiei control interese personale.  

În perioada 21.10.2013 – 10.12.2013 s-au 

desfăşurat concomitent al 3 și 4 concursuri, 

pentru suplinirea funcţiilor de consultant al 

direcţiilor de integritate şi consultant al 

Serviciului informare şi relaţii cu publicul, în 

total 4 funcţii. La acestea s-au înscris 8 şi, 

respectiv, 1 candidat.În baza rezultatelor 

înregistrate la cele două probe 4 participanţi la 

concurs au fost declaraţi învingători şi urmează 

a fi angajaţi la serviciu începînd cu 02.01.2014. 

 

a salariilor și 

numărului 

personalului CNI 



4.1.2. p. 3 - 

Desemnarea persoanelor 

responsabile de colectarea 

declaraţiilor cu privire la 

venituri şi proprietate şi a 

declaraţiilor de interese 

personale în cadrul 

autorităţilor publice 

centrale şi locale 

Autoritățile 

publice centrale 

și locale 

Numărul 

persoanelor 

desemnate 

responsabile de 

colectarea 

declaraţiilor cu 

privire la venituri 

şi proprietate şi  

a  declaraţiilor  

de interese  

personale 

Trimestrul II-

III, 2012 

În conformitate cu prevederile Legii nr.16 

din 15.02.2008 și Legii nr.1264 din 

19.07.2002 în cadrul entităţilor în care 

activează persoane care au obligaţia 

depunerii declaraţiilor au fost desemnate 

persoanele responsabile de colectarea şi 

verificarea primară a declarațiilor. 

Prin circulara nr.03/51 din 24.01.2013 

Comisia a solicitat informaţia despre aceste 

persoane de la toate entităţile.  

La data de 20.06.2013 au raportat – 930 

entităţi despre desemnarea acestor persoane 

Realizată  

 

 Lipsa unui 

serviciu 

specializat IT în 

cadrul CNI 

crează 

impedimente în 

crearea și 

administrarea 

unor 

registre/baze de 

date flexibile de 

evidență a 

subiecților 

declarării și 

colectorilor. 

O soluție ar fi 

majorarea 

personalului CNI 

și remunerarea 

adecvată a 

acestora. 

Registrele 

interne de 

evidență  

4.1.2. p. 4 - 

Crearea paginii web a 

Comisiei Naţionale de 

Integritate 

Comisia 

Națională de 

Integritate 

Pagina web 

creată şi 

funcţională. 

Trimestrul II-

III, 2012 

Comisia a inițiat la 21.12.12 procedura de creare 

a paginii web, prin angajarea ÎS Fiscservinfo. 

Au fost elaborate caietul de sarcini, cîteva 

modele de design al site-ului, iar pe 

06.02.2013pagina web a Comisiei www.cni.md 

a devenit accesibilă. 

Realizată  

 

Sunt utilizate 

surse din contul 

mijloacelor 

bugetare alocate 

pentru CNI 

pentru 2013. 

Insuficiența 

mijloacelor 

financiare și 

imposibilitatea 

gestionării și 

administrării de sine 

stătător a site-ului 

prezintă riscuri 

serioase în buna 

funcționare a 

acestuia și asigurarea 

protecției și 

securizării 

informațiilor. 

Un alt risc major 

legat de deficitul 

Pagină 

accesibilă la 

www.cni.md din 

06.02.2013 

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


resurselor financiare 

vizează absența 

portalului de stocare 

on-line a declaraţiilor 

(Notă: conform art.13 

pct.1 din legea 

1264/2002 CNI are 

termen 30 zile de la 

data primirii 

declaraţiilor pentru a 

le publica pe pagina 

web). 

Recomandări: 

Identificarea, în 

regim prioritar, a 

surselor financiare 

necesare procurării 

unui server, crearea 

bazelor de date on-

line pentru publicarea 

declarațiilor și 

instruirea 

personalului în 

gestionarea acestora 

4.1.2. p. 5 - 

Elaborarea şi aprobarea 

instrucţiunii privind 

modul de completare a 

declaraţiilor cu privire la 

venituri  şi proprietate  şi 

a declaraţiilor de interese 

personale 

Comisia 

Națională de 

Integritate 

Instrucţiune 

elaborată şi 

aprobată 

Trimestrul II-

III, 2012 

Instrucţiunile privind modul de completare a 

declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate 

şi a declaraţiilor de interese personale au fost 

aprobate prin Ordinul preşedintelui CNI cu 

nr.5 din 08.02.2013 şi publicate în Monitorul 

Oficial nr. 49-55 din 08.03.2013. 

A fost elaborată Instrucţiunea privind 

implementarea mecanismului de verificare a 

declarațiilor și lista subiecților supuși 

controlului obligatoriu în 2013, aprobate prin 

ordinul nr.29 din 04.07.2013. 

Realizată  

 

 

Realizată de 

personalul 

angajat în limita 

bugetului anual 

aprobat pentru 

instituțiile 

publice 

relevante. 

 

- Ordinul CNI nr.5 

din 08.02.2013 

Ordinul CNI 

nr.29 din 

04.07.2013 

4.1.3. p. 1 - 

Elaborarea proiectului de 

modificare a cadrului 

normativ în vederea 

sancţionării mai severe a 

actelor de corupţie, 

inclusiv lipsirea celor 

condamnaţi pentru 

corupţie de dreptul  

Ministerul Justiţiei,  

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei, Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Consiliul Superior al 

Procurorilor, Centrul 

Național 

Proiect de 

modificare a 

cadrului 

normativ, 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul I-IV, 

2012 

Întru executarea măsurilor prevăzute  la 

domeniul de intervenţie specifică 4.1 a SRSJ, 

prin ordinul Ministrului Justiţiei nr. 418 din 

13.09.2012 a fost constituit un grup de lucru 

pentru elaborarea modificărilor la legislaţie în 

vederea implementării măsurilor anticorupţie, 

inclusiv în vederea sancţionării mai severe a 

actelor de corupţie şi lipsirea celor condamnaţi 

pentru corupţie de dreptul de a beneficia de 

Realizată  

parțial 

Asistență pentru 

diferite 

componente ale 

procesului de 

elaborare/dezbat

eri 

publice/expertiza

re: EU/UNDP 

prin proiectele 

Dificultăți: 
Legislația ce ține de 

procuratură nu este 

modificată, care să 

prevadă limitări și 

sancțiuni și pentru 

acești actori 

1.Legea nr. 153 

din 05.07.2012 

2. Pachetul de legi 

anticorupție poate 

fi găsit la 

următorul link: 

http://www.parl

ament.md/Sesiu

niParlamentare/

http://www.parlament.md/SesiuniParlamentare/%C5%9Eedin%C5%A3eplenare/tabid/128/SittingId/1344/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/SesiuniParlamentare/%C5%9Eedin%C5%A3eplenare/tabid/128/SittingId/1344/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/SesiuniParlamentare/%C5%9Eedin%C5%A3eplenare/tabid/128/SittingId/1344/language/ro-RO/Default.aspx


de a beneficia de 

garanţiile sociale aferente 

funcţiilor deţinute 

Anticorupție garanţiile sociale aferente funcţiilor deţinute. 

Proiectul de lege pentru modificarea și 

completarea unor acte legislative, care 

înăsprește sancțiunile pentru actele de corupție a 

fost elaborat în perioada septembrie-noiembrie 

2012, expediat spre avizare și plasat pe site la 

26.11.2012, dezbateri publice cu privire la 

conținutul lui fiind organizate pe 06.12.2012 și 

01.02.2013. Pachetul de legi anticorupție a fost 

examinat în Parlament, în cadrul ședinței 

plenare din 23.12.2013. 

În acelaşi timp, prin Legea nr. 153 din 

05.07.2012 a fost deja prevăzută limitarea 

garanţiilor sociale ale judecătorilor, eliberaţi din 

funcţie pe motive imputabile, vor fi lipsiţi de 

dreptul la pensie privilegiată şi la indemnizaţia 

unică de concediere. 

MIAPAC, 

EUHLPAM, 

Consiliul 

Europei, IRZ și 

Ambasada SUA 

în Chișinău 

%C5%9Eedin%

C5%A3eplenare

/tabid/128/Sittin

gId/1344/langua

ge/ro-

RO/Default.asp

x, accesînd 

proiectele 

respective din 

ordinea de zi. 

4.1.4. p. 1 - 

Elaborarea cadrului 

normativ care să 

reglementeze 

interacţiunea şi 

comunicarea 

judecătorului cu părţile în 

proces şi cu persoanele 

terţe 

Ministerul 

Justiției, 
Consiliul Superior 

al Magistraturii, 

Uniunea 

Avocaților, 

Uniunea 

Națională a 

Executorilor 

Judecătorești 

Proiect de act 

normativ, 

elaborat  şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul I, 

2012 –  

Trimestrul II, 

2013 

Proiectul a fost definitivat şi remis Guvernului 

spre examinare prin scrisoarea nr. 03/9233 din 

04.10.2013. 

Proiectul a fost adoptat în cadrul şedinţei 

plenare a Parlamentului din 23.12.2013. 

Realizată  

 

Asistență pentru 

diferite 

componente ale 

procesului de 

elaborare/dezbat

eri 

publice/expertiza

re: EU/UNDP 

prin proiectele 

MIAPAC, 

EUHLPAM, 

Consiliul 

Europei, IRZ și 

Ambasada SUA 

în Chișinău 

- Proiectul cu nr. 

425, înregistrat 

în Parlament la 

29.10.13. poate 

fi gasit pe 

următorul link: 

http://www.parl

ament.md/Proce

sulLegislativ/Pr

oiectedeactelegi

slative/tabid/61/

LegislativId/198

7/language/ro-

RO/Default.asp

x 

4.1.4 p. 2 – Consolidarea 

capacităților de asigurare 

a comportamentului 

anticorupției prin 

elaborarea unor 

recomandări 

metodologice 

Consiliul Superior 

al Magistraturii,  
Consiliul Superior al 

Procurorilor, 

Ministerul 

Afacerilor Interne,  

Centrul Național 

Anticorupție, 

Organele de 

autoadmi-nistrare 

ale profesiilor 

conexe sistemului 

Recomandări 

elaborate și 

aprobate 

Trimestrul III, 

2012 - 

Trimestrul IV, 

2013 

Regulamentul cu privire la statutul disciplinar al 

colaboratorilor CNA conține prevederi referitor 

la comportamentul anticorupție al acestora. 

Consiliul Superior al Magistraturii a creat un 

grup de lucru pentru elaborarea unor prevederi 

ce țin de asigurarea comportamentului 

anticopție. 

Nerealizată  -  Recomandări: 

atenționarea 

instituiilor 

implementatoare 

referitor la 

urgentarea executării 

acținii. 

 

 

  

 

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1987/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1987/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1987/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1987/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1987/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1987/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1987/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1987/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1987/language/ro-RO/Default.aspx


justiției 

4.1.4 p. 4 – Perfecționarea 

cadrului legislativ în 

vederea precizării marjei 

de discreție a 

reprezentanților 

sectorului justiției și 

elaborarea unui proiect 

de modificare a cadrului 

normativ relevant 

Ministerul Justiției,  

Curtea Supremă de 

Justiție, Procuratura 

Generală, Ministerul 

Afacerilor Interne, 

Centrul Național 

Anticorupție, 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

Consiliul Superior al 

Procurorilor,  

Organele de 

autoadmi-nistrare 

ale profesiilor 

conexe sistemului 

justiției   

1. Grup de lucru 

creat 

2. Proiecte de 

acte normative 

elaborate și 

remise spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul I-IV, 

2013  

În cadrul şedinţei nr. 5 a Grupului de 

monitorizare a implementării Pilonului IV al 

Strategiei de reformare a sectorului justiţiei 

pentru anii 2011-2016, s-a stabilit că, este cazul 

să se renunţe la această acţiune, urmînd a fi 

formulate propuneri de acest gen în vederea 

amendării Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei. 

Irelevantă -    

4.1.4. p. 5 - 

Elaborarea proiectului de 

lege care să reglementeze 

modul de aplicare  

a testului de integritate  

reprezentanţilor 

sectorului justiţiei 

Ministerul 

Justiției,  

Centrul Național 

Anticorupție, 

Consiliul Superior 

al Magistraturii, 

Consiliul Superior 

al Procurorilor,  

Organele de 

autoadmi-nistrare 

ale profesiilor 

conexe sistemului 

justiției   

  Proiect de act 

normativ, 

elaborat şi remis 

spre examinare 

Guvernului  

 

Trimestrul I-IV, 

2012 

Proiectul a fost definitivat şi remis Guvernului 

spre examinare prin scrisoarea nr. 03/9233 din 

04.10.2013. 

Proiectul a fost adoptat în cadrul şedinţei 

plenare a Parlamentului din 23.12.2013. 

Realizată  

 

Asistență pentru 

diferite 

componente ale 

procesului de 

elaborare/dezbat

eri 

publice/expertiza

re: EU/UNDP 

prin proiectele 

MIAPAC, 

EUHLPAM, 

Consiliul 

Europei, IRZ, 

GIZ și 

Ambasada SUA 

în Chișinău 

 Legea nr. 

325 din 

23.12.2013 

privind 

testarea 

integrității 

profesionale 

 

4.1.5. p. 1 - 

Efectuarea unui studiu 

privind instrumentele de 

prevenire a imixtiunii în 

activitatea de înfăptuire a 

justiţiei şi de prevenire a 

comportamentului  

corupţional 

Ministerul 

Justiției, 

 Centrul Național 

Anticorupție 

Studiu efectuat 

şi recomandări 

formulate 

Trimestrul I-IV, 

2012 

Potrivit unui acord încheiat cu Ambasada SUA 

în R. Moldova a fost lansat concursul pentru 

selectarea experţilor în vederea elaborării unui 

şir de studii prevăzute de Planul de acţiuni 

pentru implementarea SRSJ, inclusiv privind 

instrumentele de prevenire a imixtiunii în 

activitatea de înfăptuire a justiţiei şi de prevenire 

a comportamentului  corupţional. Acest studiu 

este efectuat de către Centrul de Analiză și 

Prevenire a Corupției și a fost lansat public. 

Realizată  

 

Studiul este 

efectuat de 

Centrul de 

Analiză și 

Prevenire a 

Corupției cu 

suportul 

financiar al  

Ambasadei SUA 

în R. Moldova  

 Studiu prezentat. 

Accesibil pe 

pagina web 

CAPC 

http://capc.m

d/ro/publicat

ions/ 

4.1.5 p.2 – Elaborarea Ministerul Justiției, Proiect de Trimestrul I-IV, În cadrul şedinţei nr. 8/2013 a Grupului de Irelevantă     



unui proiect de 

modificare a cadrului 

normativ în vederea 

stabilirii modului și a 

procedurii de aplicare a 

instrumentelor de 

prevenire a imixtiunii în 

activitatea de înfăptuire a 

justiției și de prevenire a 

comportamentului 

corupțional 

Centrul Național 

Anticorupție, 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

Procuratura 

Generală 

modificare a 

cadrului 

normativ, 

elaborat și 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

2013 monitorizare a implementării Pilonului IV al 

Strategiei de reformare a sectorului justiţiei 

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

se renunţe la această acţiune, urmînd a fi 

formulate propuneri de acest gen în vederea 

amendării Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei. 

 

 

 

 

 

4.1.5. p. 6 - 

Modificarea cadrului 

normativ  în vederea 

instituirii obligaţiei de 

testare cu poligraf a 

candidaţilor la funcţiile 

de judecător, procuror şi 

ofiţer de urmărire penală 

Ministerul 

Justiției, 
Procuratura 

Generală, Centrul 

Național 

Anticorupție, 

Ministerul 

Afacerilor Interne 

Proiect de lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul I-IV,  

2012 

Întru executarea măsurilor prevăzute la 

domeniul de intervenţie specifică 4.1 a SRSJ, 

prin ordinul Ministrului Justiţiei nr. 418 din 

13.09.2012 a fost constituit un grup de lucru 

pentru elaborarea modificărilor la legislaţie în 

vederea implementării măsurilor anticorupţie, 

inclusiv în vederea elaborării cadrului normativ 

care să reglementeze obligaţia de testare cu 

poligraf a candidaţilor la funcţiile de judecător, 

procuror şi ofiţer de urmărire penală. 

În perioada 04.09.2012-08.09.2012 a avut 

loc un atelier în cadrul căruia s-au elaborat 

conceptele proiectelor de lege relevante, ulterior  

Grupul de lucru întrunindu-se în ședințe pe 

parcursul lunilor octombrie și noiembrie. 

Proiectul de lege privind instituirea obligației 

de testare cu poligraf, a fost elaborat în 

perioada septembrie-noiembrie 2012, expediat 

spre avizare și plasat pe site-ul Ministerului 

Justiției la 26.11.2012, dezbateri publice cu 

privire la conținutul lui fiind organizate în luna 

decembrie. 

. 

Realizată  

 

Asistență pentru 

diferite 

componente ale 

procesului de 

elaborare/dezbat

eri 

publice/expertiza

re: EU/UNDP 

prin proiectele 

MIAPAC, 

EUHLPAM, 

Consiliul 

Europei, IRZ, 

GIZ și 

Ambasada SUA 

în Chișinău 

- 1. Proiectul 

de lege 

privind 

modificarea 

și 

completarea 

unor acte 

legislative a 

fost 

înregistrat în 

Parlament, la 

data de 

29.10.2013, 

cu nr. 425. 

Poate fi găsit 

la următorul 

link: 

http://www.p

arlament.md/

ProcesulLegi

slativ/Proiect

edeactelegisl

ative/tabid/6

1/LegislativI

d/1986/langu

age/ro-

RO/Default.a

spx 

2. Agenda și 

lista 

participanțilo

r dezbaterilor 

din 06.12.12 

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1986/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1986/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1986/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1986/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1986/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1986/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1986/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1986/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1986/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1986/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1986/language/ro-RO/Default.aspx


și 01.02.13 

4.1.5 p.7 – Achiziționarea 

aparatelor poligraf de 

detecție a 

comportamentului 

simulat 

Consiliul Superior 

al Magistraturii, 

Procuratura 

Generală,  Centrul 

Național 

Anticorupție, 

Ministerul 

Afacerilor Interne, 

Serviciul Vamal 

Echipament 

procurat 

Trimestrul I-IV,  

2013 

Centrul Național Anticorupție și Ministerul 

Afacerilor Interne au achiziționate aparate 

poligraf, pe racursul anului 2013.  

Realizată 

 Parțial 

 

 

Suport: 

Ambasada SUA 

   

 

4.2.1 p.1 – Modificarea 

sau, după caz, elaborarea 

codurilor de etică 

profesională pentru toți 

reprezentanții sectorului 

justiției 

Ministerul Justiției, 

 Centrul Național 

Anticorupție, 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

Procuratura 

Generală, Ministerul 

Afacerilor Interne, 

uniunile profesiilor 

conexe sistemului 

justiției 

Coduri de etică 

modificate/ 

elaborate și 

aprobate 

Trimestrul I-IV,  

2013 

Au fost aprobate Codurile de etică pentru 

colaboratorii CNA si avocatilor, 

 

Ministerul Afacerilor Interne a elabora si înaintat 

Guvernului proiectul  Codului de etică şi 

deontologie al poliţistului. 

Se preconizează modificarea Codului de Etică a 

Procurorilor, acțiune prevăzută și în Planul de 

Acțiuni al Procuraturii pentru anul 2014. 

 

În partea ce ține de reprezentanții profesiilor 

conexe  sistemului justiției (notar, avocat, 

executor judecătoresc, mediator, traducător și 

interpret autorizat, etc.) realizarea acțiunii se 

prevede în contextul acțiunii  3.2.6 p.1 

 

Totodată se preconizează efectuarea unui studiu 

privind standardele etice prevăzute de codurile 

deontologice ale reprezentanţilor profesiilor 

conexe sistemului justiţiei. În acest sens,  în 

vederea elaborării studiului s-a constatat 

necesitatea contractării consultanților pentru a 

participa la elaborarea studiilor. În acest sens  

Ministerul Justiției a identificat surse bugetare 

necesare contractării consultanților și experților, 

a elaborat caietul de sarcini, fișa informațională 

și invitația de  participare, care au fost publicare 

pe site-ul Ministerului : 

 

În urma contractării consultanților și experților 

se preconizează elaborarea studiului care să 

conțină recomandări pentru fiecare profesie 

separat. Recomandările vor fi utilizate la 

elaborarea sau perfecționarea codurilor etice ale 

Realizată 

Parțial 

 

  1.HG. 

nr.664 din 

30.08.2013 

cu privire 

la Codul de 

de 

conduită a 

colaborator

ilor CNA, 

2.Codul de 

Etică a 

Procurorilo

r aprobat 

de 

Consiliul 

Superior al 

procurorilo

r nr.12-3d-

228/11 din 

04.10.2011 

http://www

.procuratur

a.md/md/C

E/ 

 

3.Codul 

deontologi

c al 

avocatului 

http://avoc

atul.md/co

dul-

deontologi

c 

 

http://avocatul.md/codul-deontologic
http://avocatul.md/codul-deontologic
http://avocatul.md/codul-deontologic
http://avocatul.md/codul-deontologic
http://avocatul.md/codul-deontologic


fiecărei profesii în mod separat. 

 

 

http://www.justice.

gov.md/public/file

s/file/Achizitii%20

publice/COP_nr.13

-

00445_din_19.07.

13_-

standardele_etice_

prevzute_de_codur

ile_deontologice.p

df  
 

4.2.2. p. 1 - 

Elaborarea curriculei în 

domeniul eticii 

profesionale pentru  

reprezentanţii sectorului 

justiţiei 

Institutul Național 

al Justiției, 

Academia “Ștefan 

cel Mare” 

Curricula 

elaborată şi 

aprobată 

Trimestrul I, 

2012 –  

Trimestrul, II 

2013 

Planul de formare continuă pentru anul 2013 a 

fost aprobat prin Hotărîrea Consiliului INJ 

nr.1/6 din 25.01.2013. Planul prevede 2 

seminare de instruire în domeniul eticii 

profesionale a 50 de judecători și 2 seminare 

pentru instruirea a 60 procurori. Totodată, sînt 

prevăzute 5 seminare pentru instruirea a 100 de 

grefieri, asistenți judiciari și specialiști din 

cancelarie și arhivă. 

Seminarele sunt organizate în baza agendelor 

desfășurate, întocmite în comun de către INJ și 

formatori. 

Realizată  

 

Suport din partea 

Programului 

ROLISP 

(USAID) 

 

 

 Planul de 

formare 

continuă este 

publicat pe 

site-ul INJ - 

http://www.i

nj.md/node/1

8 

 

Planul de 

învăţămîntpe

ntru 

instruirea 

iniţială a 

candidaţilor  

la funcţiile 

de judecător 

şi procuror 

este publicat 

la: 

http://www.i

nj.md/files/u

1/8_2012_ap

robare_Plan_

de_invatami

nt_2012-

2014_1.pdf 

4.2.3 p.1 - Modificarea 

sau, după caz, elaborarea 

cadrului normativ 

necesar pentru activitatea 

organelor abilitate  cu 

Ministerul Justiţiei, 

Centrul Național 

Anticorupție, 

Magistraturii, 

 Procuratura 

Proiecte de acte 

normative 

elaborate şi 

remise spre 

examinare 

Trimestrul I-IV, 

2013 

Prin scrisoarea nr.03/8218 din 04.09.2013 a fost 

solicitat de la instituţiile interesate prezentarea  

propunerilor şi recomandărilor în vederea 

executării acestei acţiuni. În urma propunerilor 

parvenite s-a evidenţiat faptul că instituţiile date 

Realizată 

Parțial 

- Dificultăți: 

Tergiversarea 

realizării acțiunii 

este determinată de 

promovarea 

  

 

http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00445_din_19.07.13_-standardele_etice_prevzute_de_codurile_deontologice.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00445_din_19.07.13_-standardele_etice_prevzute_de_codurile_deontologice.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00445_din_19.07.13_-standardele_etice_prevzute_de_codurile_deontologice.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00445_din_19.07.13_-standardele_etice_prevzute_de_codurile_deontologice.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00445_din_19.07.13_-standardele_etice_prevzute_de_codurile_deontologice.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00445_din_19.07.13_-standardele_etice_prevzute_de_codurile_deontologice.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00445_din_19.07.13_-standardele_etice_prevzute_de_codurile_deontologice.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00445_din_19.07.13_-standardele_etice_prevzute_de_codurile_deontologice.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00445_din_19.07.13_-standardele_etice_prevzute_de_codurile_deontologice.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00445_din_19.07.13_-standardele_etice_prevzute_de_codurile_deontologice.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/Achizitii%20publice/COP_nr.13-00445_din_19.07.13_-standardele_etice_prevzute_de_codurile_deontologice.pdf
http://www.inj.md/node/18
http://www.inj.md/node/18
http://www.inj.md/node/18


investigarea abaterilor de 

la etica profesională 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor Interne, 

uniunile profesiilor 

conexe sistemului 

justiţiei 

Guvernului au elaborat/modificat după caz legislaţiile lor în 

acest sens. (HG. nr.664 din 30.08.2013 cu 

privire la aprobarea Codului de conduită a 

colaboratorilor CNA, proiectul de lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.113 din 17 

iunie 2010 privind executorii judecătoreşti; 

proiectul HG cu privire la aprobarea Codului 

de etică şi deontologie al poliţistului,  

modificarea Legii cu privire la Procuratură, 

precum şi a Regulamentului Colegiului 

disciplinar.  

 

La data de 05.09.2013 pe pagina web 

oficială a Ministerului Justiţiei a fost plasat 

anunţul privind iniţierea procedurii de amendare 

a cadrului normativ, în scopul parvenirii de 

propuneri şi de la alte instituţii. 

În partea ce se referă la executorii 

judecătoreşti, a fost aprobat proiectul de Lege 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 113 

din 17.06.2010 privind executorii judecătoreşti, 

care a fost remis Guvernului spre examinare la 

data de 22 noiembrie 2013, se prevede 

revizuirea procedurii disciplinare, a 

competenţelor Colegiului disciplinar al 

executorilor judecătoreşti, precum şi a listei 

abaterilor disciplinare. 

Referitor la notari, în proiectul Legii privind 

organizarea activităţii notarilor sunt incluse şi 

prevederi referitoare la etica profesională şi 

răspunderea pentru abaterile de la aceasta. 

Referitor la administratorii autorizaţi, 

proiectul Legii privind administratorii autorizaţi 

conţine şi prevederi ce se referă la etica 

profesională.  

În partea ce se referă la mediatori, proiectul 

Legii cu privire la mediere vine cu noi 

reglementări referitoare la abaterile disciplinare 

ale mediatorilor şi sancţiunile aplicabile pentru 

acestea. 

 

proiectelor de legi a 

profesiilor conexe 

care sunt prevăzute 

la Pilonul III. 

4.2.5 p.1 – Elaborarea  

unui proiect de act 

normativ privind 

MinisterulJustiţiei, 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

1. Proiect de act 

normativ elaborat 

şi remis spre 

Trimestrul I-IV, 

2013 

 

Prin scrisoarea nr.04/8218 din 04.09.2013 a fost 

solicitat de la instituţiile interesate prezentarea 

de propuneri şi recomandări în vederea 

Realizată  

Parțial 

    



implicarea 

reprezentanţilor societăţii 

civile în procesul de 

supraveghere a legislaţiei 

cu  privire la etica 

profesională a 

reprezentanților 

sectorului justiţiei 

Consiliul Superior al 

Procurorilor, 

Ministerul 

Afacerilor Interne,  

Centrul Național 

Anticorupție, 

Comisia Naţională 

de Integritate 

examinare 

Guvernului  

2. Numărul 

reprezentanţilor 

societăţii civile 

implicați 

executării punctului respectiv din SRSJ.  

La data de 05.09.2013 pe pagina web 

oficială a Ministerului Justiţiei a fost plasat 

anunţul privind iniţierea procedurii de amendare 

a cadrului normativ, în scopul parvenirii de 

propuneri şi de la alte instituţii. Spre regret, nu 

au fost recepţionate propuneri/recomandări din 

partea instituţiilor societăţii civile, din acest 

considerent au fost remise din nou scrisori în 

acest sens în adresa unor din cele mai 

importante ONG-uri din ţară.   

De asemenea, a fost analizată legislaţia 

naţională, precum şi în baza propunerilor 

parvenite de la Procuratura Generală şi CNA, 

rezultă că HG nr.11 din 19.01.2010 cu privire la 

crearea Consiliului Naţional pentru Participare 

este suficient. Totodată, preconizăm 

organizarea unor întruniri cu societatea civilă în 

scopul finalizării acţiunii prevăzute de 

pct.4.2.5(1). 

Referitor la executorii judecătoreşti, în 

proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 113 din 17.06.2010 

privind executorii judecătoreşti, care a fost 

remis Guvernului spre examinare la dat de 22 

noiembrie 2013, se prevede includerea 

suplimentară a unui reprezentant al societăţii 

civile în componenţa Colegiului disciplinar al 

executorilor judecătoreşti. 

În partea ce se referă la notari, interpreţi și 

traducători, administratori autorizaţi – asemenea 

prevederi se regăsesc în proiectul de lege pentru 

organizarea activităţii notarilor, proiectul de lege 

pentru modificarea şi completarea Legii 239 

privind transparenţa în procesul decizional, 

precum şi în proiectul Legii privind 

administratorii autorizaţi. 

 

Referitor la CNI, în cadrul Proiectului 

„Consolidarea sprijinului public pentru 

eforturile anticorupție ale CNI, finanțat de 

Uniunea Europeană și implementat de Centrul 

Român pentru Politici Europene, a fost demarată 

elaborarea Strategiei de Comunicare a CNI și a 

 



Planului de acțiuni pentru implementarea 

acesteia, care va implica antrenarea 

reprezentanților societățiii civile și mass-media. 

În anul 2013, a fost organizată ședința cu 

societatea civilă pentru a stabili modalitatea de 

colaborare ulterioară și planul de activitate. 

4.3.1. p. 1 -  Elaborarea 

planului de instruire în 

domeniul combaterii 

corupţiei pentru  

reprezentanții sectorului 

justiţiei 

 

Institutul Naţional 

al Justiţiei,  

Academia „Ştefan 

cel Mare” 

 

Plan de instruire 

elaborat şi 

aprobat 

Trimestrul II-

IV, 2012 

Conform planului de formare continuă pentru 

anul 2013, au fost organizate 15 seminare pentru 

instruirea a 880 de judecători, procurori, șefi ai 

secretariatelor  instanțelor judecătorești, asistenți 

judiciari, 

grefieri, specialiști din cancelarie și arhivă în 

domeniul combaterii corupţiei. 

Realizată - - Planul de 

formare 

continuă este 

publicat pe 

site-ul INJ. 

http://www.i

nj.md/node/1

8 

4.3.2. p. 1 -  Efectuarea 

unui studiu privind 

testarea benevolă cu 

aparatul poligraf a 

reprezentanților  

sectorului justiţiei 

 

Centrul Național 

Anticorupție, 

Procuratura 

Generală, 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

Ministerul 

Afacerilor Interne 

Studiu efectuat 

şi recomandări 

formulate 

Trimestrul III-

IV, 2012 

Potrivit unui acord încheiat cu Ambasada SUA 

în R. Moldova a fost lansat concursul pentru 

selectarea experţilor în vederea elaborării unui 

şir de studii prevăzute de Planul de acţiuni 

pentru implementarea SRSJ, inclusiv privind 

instrumentele de prevenire a imixtiunii în 

activitatea de înfăptuire a justiţiei şi de prevenire 

a comportamentului  corupţional.  Studiul este 

efectuat de Centrul de Analiză și Prevenire a 

Corupției și a fost lansat public. 

Realizată Studiul este 

efectuat de 

Centrul de 

Analiză și 

Prevenire a 

Corupției cu 

suportul 

financiar al  

Ambasadei SUA 

în R. Moldova 

 Studiu 

prezentat. 

Accesibil pe 

pagina web 

CAPC 

http://capc.m

d/ro/publicati

ons/ 

4.3.2 p.2 -  Elaborarea 

cadrului normativ 

privind procedura de 

testare benevolă cu 

aparatul poligraf a 

reprezentanților 

sectorului justiţiei 

Centrul Național 

Anticorupție,  

Procuratura 

Generală, 

Consiliul Superior 

al Magistraturii, 

Ministerul 

Afacerilor Interne 

Cadrul 

normativ 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul I-II, 

2013 

Având în vedere acţiunea 4.1.5 pct.6 ce prevede 

instituirea obligaţiei de testare la poligraf a 

candidaţilor la funcţiile de judecător, procuror şi 

ofiţer de urmărire penală unde principala 

instituţie responsabilă este Ministerul Justiţiei – 

considerăm că în acelaşi act normativ unde este 

prevăzută obligaţia şi procedura de efectuare a 

testării la poligraf  urmează a fi stabilită şi 

procedura de testare benevolă. În prezent Legea 

269/2008 prevede la art. 7 persoanele care se 

supun testării obligatorii iar art. 13 se referă la 

cazurile de recurgere la testare benevolă (la care 

sunt supuse practic aceleaşi persoane menţionate 

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

realizată de Ministerul Justiţiei (având în vedere 

şi proiectele de legi promovate ce se referă la 

reprezentanţii sectorului justiţiei).  

Desuetă     

4.3.3. p. 1 - 

Elaborarea proiectului de  

modificare a cadrului 

Centrul Național 

Anticorupție 

 

Proiect de lege 

elaborat şi 

remis spre 

Trim. IV 2011 – 

Trim. III 2012 

Acțiunea s-a realizat prin adoptarea Legii nr.277 

din 27.12.2011. În conformitate cu Legea 

privind modificarea şi completarea unor acte 

Realizată Realizată de 

personalul 

angajat în limita 

- Legea nr.277 

din 27.12.2011 

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


normativ în vederea 

reglementării instituţiei 

avertizorilor de 

integritate şi protecţiei 

acestora 

examinare 

Guvernului 

legislative nr.277 din 27.12.2011, au fost 

modificate: 

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

privire la prevenirea şi combaterea corupţiei; 

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

privind Codul de conduită a funcţionarului 

public; 

3.  Codul contravenţional al Republicii Moldova 

nr.218-XVI din 24 octombrie 2008. 

Aceste amendamente prevăd măsurile de 

protecţie a persoanelor, care informează cu 

bună-credinţă despre comiterea actelor de 

corupţie şi a celor conexe corupţiei, a faptelor de 

comportament corupţional etc., precum şi 

sancţiunile pentru neasigurarea măsurilor de 

protecţie a avertizorilorde de integritate.    

bugetului anual 

aprobat pentru 

instituțiile 

publice 

relevante. 

4.3.3. p. 2 -  Crearea în 

cadrul instituţiilor  a unor 

mecanisme prin care 

avertizorii de integritate 

să semnaleze ilegalitățile 

 

Consiliul Superior 

al Magistraturii, 

Consiliul Superior al 

Procurorilor, 

Procuratura 

Generală, 

Centrul Național 

Anticorupție 

Mecanisme 

interne create 

Trimestrul III, 

2012 - 

Trimestrul II, 

2013 

CNA a elaborat şi remis spre avizare proiectul 

de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind avertizorii de 

integritate. Proiectul a fost aprobat în ședință de 

Guvern la data 09.09.2013 

 

CNA și MAI și-au creat mecanisme interne 

prin care avertizorii de integritate să 

semnaleze ilegalitățile 

. 

 

 

 

 

Realizată  

parțial 

 

- - Pentru realizarea 

acțiunii urmează a 

fi create mecanisme 

interne de raportare 

și protecție a 

avertizorilor de 

integriatte în cadrul 

fiecărei instituții. 

Astfel de 

mecanisme 

urmează a fi create 

încă în cadrul 

Procuraturii 

Generale și 

Consiliului 

Superior al 

Magistraturii. 

Hotărîrea de 

Guvern nr.707 

din 09.09.2013 

privind 

aprobarea 

Regulamentului 

– cadru cu 

privire la 

avertizorii de 

integritate. 

4.3.3 p.4 -  Mediatizarea 

instituţiei avertizorilor de 

integritate 

Centrul Național 

Anticorupție 

Numărul  de 

comunicate de 

presă difuzate 

Trimestrul I-II, 

2013 

Pentru a face cunoscută instituţia avertizorilor 

de integritate, în cadrul instruirilor, care sunt 

efectuate de către colaboratorii Centrului în 

autorităţile publice, funcţionarii au fost 

informaţi despre instituţia avertizorilor de 

integritate, în special: cadrul legal, dreptul 

funcţionarilor de a face avertizarea şi măsurile 

de protecţie de care pot beneficia. Astfel, în anul 

2013 au fost efectuate 25 de instruiri la care au 

participat 774 de persoane. 

În perioada 14 noiembrie-20 decembrie 2013, 

Realizată  Acţiunea a fost 

realizată de 

personalul 

angajat în limita 

bugetului anual 

aprobat pentru 

Centru. 

 

 http://www.cna.md

/ro/evenimente/bil

antul-ciclului-

instruiri-

avertizorii-

integritate 

 



 

Acțiuni cu caracter continuu (Trimestrul IV, 2011 – Trimestrul IV, 2013) 

Numărul 

domeniului de 

intervenție, 

numărul şi 

denumirea 

acţiunii, conform 

Planului de 

acţiuni 

Instituții 

responsabile 

Indicatorii de 

rezultat 

din Planul 

 de acțiuni 

Termenul  

prevăzut  

pentru  

implement

area 

acțiunii 

Măsurile întreprinse (descriere 

succintă, concisă, unitară) 

 

Nivelul de 

implementare 

a acțiunii 

Mijloacele financiare 

alocate (planificate); 

Cheluieli reale 

(efective) / mii lei; 

Asistența 

recepționată  

în vederea realizătii 

acțiunii (în cazul în 

care a existat) 

Dificultăţi, 

riscuri 

Concluzii, 

recomandări 

Documente probatoare 

4.1.2 p.6 – 

Instruirea 

persoanelor 

responsabile de 

colectarea 

declarațiilor cu 

privire la 

venituri și 

proprietate și a 

declarațiilor de 

interese 

personale 

Comisia 

Națională de 

Integritate, 
Academia de 

administrare 

publică 

1. Numărul de 

cursuri 

desfășurate 

2. Numărul de 

persoane 

instruite 

Trimestrul 

III,  2012  -  

Trimestrul 

IV, 2014 

În vederea consolidării capacităților 

profesionale ale angajaţilor CNI a fost 

elaborat Planul de formare profesională 

pentru 2013, care include teme și 

subiecte aferente domeniului de 

competență, termenele și persoanele 

responsabile de realizare. 

Pe parcursul anului au fost organizate 

şi desfăşurate un şir de instruiri a 

colectorilor din cadrul autorităţilor 

publice centrale şi locale la tema 

„Modul de completare a declaraţiilor”:  

- la 06.03.2013, la invitaţia 

Cancelariei de Stat, a fost desfăşurat 

Realizată  

(pentru 

perioada de 

raportare) 

 Sunt necesare surse 

financiare pentru:  

- a invita experți 

străini în vederea 

instruirii angajaților 

CNI;  

 - a organiza 

instruiri și schimb 

de experiență 

pentru angajații 

CNI în cadrul 

instituțiilor similare 

de peste hotare;  

- a organiza 

 

CNA a efectuat în cadrul Academiei de 

Administrare Publică 17 cursuri de instruire 

referitoare la instituţia avertizorilor de 

integritate. 

4.3.4. p. 1 -  Efectuarea 

unui studiu privind 

oportunitatea modificării  

cadrului normativ care 

vizează publicarea şi 

mediatizarea hotărîrilor 

judecătoreşti privind 

condamnarea 

reprezentanților 

sectorului justiţiei pentru 

acte de corupţie 

Consiliul Superior 

al Magistraturii, 

Ministerul Justiţiei 

 

1. Studiu efectuat, 

recomandări 

formulate 

2. Proiect de lege 

elaborat şi remis 

spre examinare 

Guvernului 

Trimestrul III-

VI, 2012 

În cadrul ședințelor Grupului de lucru, s-a 

discutat despre oportunitatea excluderii acțiunii 

respective din motivul că hotărîrile judecătorești 

sunt publicate pe paginile web ale instanțelor și, 

respectiv, publicul larg are posibilitatea de a 

face cunoștină, fără a fi nevoie de o mediatizare 

suplimentară.  

Desuetă 

 

-  - 

 



primul seminar unde au participat 

peste 90 de persoane. 

- la 30.10.2013 la invitaţia 

Ministerului Muncii și Protecției 

Sociale, a fost oferită o ședință de 

instruire pentru circa 30 de angajați 

ai ministerului și instituțiilor 

subordonate acestuia. 

- la 28 – 29 noiembrie 2013 de 

comun acord cu Academia de 

Administrare Publică, au fost 

desfășurate două ședințe de instruire 

pentru circa 100 de reprezentanți ai 

autorităților publice locale și 

organelor fiscale 

- la 03.12.13 a fost organizată prima 

instruire cu ieşire în teritoriu, la 

consiliul raional Orhei, unde au 

participat circa 60 de persoane 

(primari şi secretari) 

- la 11.12.13 la invitaţia Institutului 

Naţional al Justiţiei a fost organizat 

un seminar de instruire pentru circa 

50 de asistenţi judiciari 

- la 24.12.13 cu suportul Preşedintelui 

raionului Floreşti a fost organizată 

instruirea a circa 50 secretari de 

primării. 

De către reprezentanții societății civile 

și altor autorități publice interesate 

pentru angajaţii Comisiei au fost oferite 

4 instruiri: două şedinţe cu 

Transparency International Moldova, o 

şedinţă cu reprezentantul Agenţiei de 

integritate din România şi o şedinţă cu 

vicedirectorul Centrului naţional pentru 

protecţia datelor cu caracter personal. 

În cadrul şedinţelor au fost puse în 

discuţie mecanismele de control a 

veniturilor şi proprietăţilor şi 

conflictelor de interese, de protecție a 

datelor cu caracter personal, 

problemele cu care se confruntă 

autoritățile în implementarea legilor 

care vizează domeniile de competență 

sesiuni de 

instruire a 

declarațiilor și 

colectorilor 

privind 

corectitudinea 

aplicării cadrului 

legislativ 

respectiv. 

Recomandări: 

Pentru anul 2014 

sunt planificate 

discuții cu factorii 

de decizie din 

cadrul Cancelariei 

de Stat și 

Academiei de 

Administrare 

Publică privind 

desfășurarea unor 

cicluri de 

seminare de 

instruire în 

materia 

conflictelor de 

interese și 

declarării averilor 



ale Comisiei, etc.  

Eficineţa instruirilor a fost consemnată 

prin mai multe efecte pozitive: 100% 

din primăriile restanţiere au prezentat 

declaraţiile; a crescut numărul cererilor 

de acceptare a declaraţiilor redactate şi 

corectate; a crescut considerabil (zilnic 

circa 7-8) numărul apelurilor telefonice 

cu concretizări la completarea 

declaraţiilor; a crescut numărul 

sesizărilor despre situaţii de conflict de 

interese şi incompatibilităţi; a crescut 

numărul cererilor de de interpretare a 

normelor legale cu aspect de prevenire 

a conflictelor de interese. 

 

4.1.3. p. 3 -  

Organizarea 

trainingurilor 

pentru  

judecători şi 

procurori în 

vederea 

uniformizării 

practicii 

judiciare privind 

infracţiunile de 

corupţie 

 

Institutul 

Național al 

Justiției 

1. Numărul de 

traininguri 

desfășurate; 

2. Numărul 

de persoane 

instruite 

Trimestrul 

III,2012 - 

Trimestrul 

IV, 2014 

1. În anul 2012, la 10 decembrie, în 

parteneriat cu Centrul Naţional 

Anticorupţie, a fost organizată 

„Conferinţa internaţională privind 

combaterea corupţiei”, la care au 

participat judecători, procurori, 

precum şi reprezentanţi a instituţiilor 

statale, în total 100 persoane. 

În anul 2013, au fost desfășurate 7 

seminare, la care au fost instruire 

168persoane. Respectiv: 

- la 20, 21, 22 mai, 19, 20, 21 iunie, 

în parteneriat cu Asociația 

ABA/ROLI, au fost organizate 6 

seminare cu genericul 

„Uniformizarea practicii judiciare pe 

cauzele de corupţie. Instrumentarea şi 

judecarea cauzelor de corupţie şi a 

celor conexe”, fiind instruite 136 

persoane (60 judecători, 42 procurori 

și 34 ofițeri de urmărire penală); 

- la 6-7 noiembrie, în parteneriat cu 

ABA/ROLI, a fost organizat un 

seminar cu genericul „Investigarea 

cazurilor de corupţie în legătură cu 

alte infracţiuni, spălarea banilor, 

insolvabilitatea fictivă şi 

intenţionată”, fiind instruite 32 

persoane (12 judecători, 15 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

 

- - Agenda si  lista 

participantilor training-

ului din 10.12.12 

Listele de participare se 

păstrează la INJ 

 



procurori și 5 ofițeri de urmărire 

penală). 

 2. În total au fost desfășurate o 

conferință și 7 seminarela care au 

participat 268 persoane. 

4.1.4 p.3 – 

Organizarea 

cursurilor de 

instruire cu 

privire la 

comportamentul 

anticorupție 

pentru 

reprezentanții 

sectorului 

justiției 

Institutul 

Național al 

Justiției,  Centrul 

Național 

Anticorupție, 

Academia “Ștefan 

cel Mare”, 

Organele de 

autoadmi-nistrare 

ale profesiilor 

conexe sistemului 

justiției 

1. Numărul de 

cursuri 

desfășurate 

2. Numărul 

de persoane 

instruite  

Trimestrul I, 

2013 - 

Trimestrul 

IV, 2014 

1. În anul 2013, INJ a desfășurat 7 

seminare și un atelier de lucru, la 

care au fost instruite 386 persoane. 

Respectiv: 

   -  la 22 martie, în parteneriat cu 

Asociația ABA/ROLI, iar la 10 iunie 

din bugetul INJ, au fost organizate 2 

seminare cu genericul „Unele aspecte 

privind prevenirea și combaterea 

comportamentului corupțional”, fiind 

instruite 40 persoane (10 judecători, 

22 procurori și 8 ofițeri de urmărire 

penală); 

- la 18 iunie, în parteneriat cu 

Asociația ABA/ROLI și Ambasada 

SUA, a fost organizat un atelier de 

lucru cu genericul „Lupta împotriva 

corupţiei  în Republica Moldova – 

Experienţa  Statelor Unite ale 

Americii, Italiei şi României. 

Realizări şi perspective”, fiind 

instruite 25 persoane (8 judecători, 7 

procurori, 6 ofițeri de urmărire penală 

și alte 4 persoane); 

- la 24 iunie, 17 octombrie, 1, 28, 29 

noiembrie, 11 decembrie, au fost 

organizate 5 seminare cu genericul 

„Unele aspecte privind prevenirea şi 

combaterea  comportamentului 

corupţional în sectorul justiţiei. Etica 

profesională”, fiind instruite 321 

persoane (8 judecători, 11 procurori, 

200 asistenți judiciari, 90 grefieri, 3 

ofițeri de urmărire penală și alte 9 

persoane). 

   2. În total au fost desfășurate 7 

seminare și un atelier de lucru la 

care au fost instruite 386 persoane. 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

 

   

4.1.4 p.6 – 

Monitorizarea 

Ministerul 

Justiției, 

1. 

Monitorizare 

Trimestrul I, 

2013 - 

Între Centrul Naţional Anticorupţie, 

Serviciul de Informaţii şi Securitate 
Nerealizată  

(pentru 

 Recomandări: .  
Acțiunea este 

 



implementării 

prevederilor 

privind testul de 

integritate 

Centrul Național 

Anticorupție 

desfășurată 

2. Raport 

de 

monitorizar

e întocmit 

și difuzat  

Trimestrul 

IV, 2016 

şi Procuratura Generală a fost 

semnat un Ordin comun cu privire 

la instrucţiuni privind testarea 

integrităţii profesionale a angajaţilor 

Centrului Naţional Anticorupţie.  

Dat fiind faptul că Legea privind 

testarea integrității a fost la data de 

23.12.2013, nu a fost posibilă 

monitorizarea, pentru că este 

necesar cel puțin 6 luni după 

adoptare, pentru ca aceasta să poată 

fi monitorizată 

perioada de 

raportare) 

contiuă, pînă în 

2016. Ministerul 

Justiției nu va 

putea să realizeze 

o monitorizare a 

tuturor instituțiilor 

vizate, fiind 

necesară o 

colaborare inter-

instituțională sau 

sprijinul extern. 

4.1.5. p. 5 - 

Informarea 

societăţii despre 

implementarea 

noilor 

instrumente de 

prevenire a 

imixtiunii în 

activitatea de 

înfăptuire a 

justiţiei şi de 

prevenire a 

comportamentul

ui corupţional 

Centrul Național 

Anticorupție, 
Ministerul 

Afacerilor Interne, 

Consiliul Superior 

al Magistraturii, 

Procuratura 

Generală 

Numărul 

comunicate

lor de presă 

publicate 

Trimestrul I,  

2012 -  

Trimestrul 

IV, 2016 

Acțiunea are caracter permanent și se 

realizează periodic de către instituțiile 

din sectorul justiției, în virtutea 

apariției noilor instrumente.  

CSM a elaborat Reguli de comunicare 

cu mass-media care au fost publicate 

pe pagina web a Consiliului. 

Totodată, fiecare instanță a desemnat 

o persoană, responsabilă de relațiile 

cu presa. 

În şedinţa plenară din 23.12.2013 

Parlamentul Republicii Moldova a 

adoptat Legea privind testarea 

integirtăţii profesionale şi Legea 

pentru modificarea şi completarea 

unor acte legislative care prevede 

amendamente la Legea nr. 269-VI din 

12.12.2008 privind aplicarea testării 

la detectorul comportamentului 

simulat (poligraf). 

În cadrul instruirilor anticorupţie, care 

sunt efectuate în autorităţile publice, 

colaboratorii CNA vor mediatiza 

noile instrumente de prevenire a 

comportamentului corupţional cum ar 

fi testarea integrităţii profesionale sau 

testarea la detectorul 

comportamentului simulat (poligraf). 

 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

Realizată de 

personalul angajat în 

limita bugetului anual 

aprobat pentru 

instituțiile publice 

relevante. 

CNA, împreună 

cu instituțiile 

coexecutoare, 

urmează să 

identifice 

posibilitățile de 

monitorizare 

permanentă a 

realizării acestei 

acțiuni, în scop de 

raportare 

adecvată. 

- 

4.1.5 p. 8 

Organizarea 

cursurilor de 

instruire a 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii,  

Procuratura 

1. Numărul de 

cursuri 

organizate 

2. Numărul 

Trimestrul 

III 2013-II 

2014 

Au fost instruite persoane de la 

CNA și MAI și au beneficiat de 80 

de ore de instruire, nu sunt realizate 

cursuri de instruire de către CSM și 

Nerealizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

   



personalului 

privind utilizarea 

aparatului 

poligraf de 

detecție a 

comportamentul

ui simulat 

Generală, 

Centrul Național 

Anticorupție 

Ministerul 

Afacerilor Interne, 

Ministerul 

Justiţiei, 

Serviciul Vamal, 

Institutul Naţional 

al Justiţiei, 

Academia „Ştefan 

cel Mare” 

de  

persoane 

instruite 

alte instituții. 

4.2.2 p.2 – 

Organizarea și 

desfășurarea 

cursurilor în 

domeniul eticii 

profesionale 

pentru 

reprezentanții 

sectorului 

justiției 

Institutul 

Național al 

Justiției, 

Academia “Ștefan 

cel Mare”, 

uniunile 

profesiilor conexe 

sistemului justiției 

1. Numărul de 

cursuri 

organizate; 

2. Numărul de 

persoane 

instruite. 

Trimestrul I, 

2013,  

Trimestrul 

IV, 2016 

1. În anul 2012,INJa desfășurat 4 

seminare, la care au fost instruite 77 

persoane. Respectiv: 

   - la 19 martie și 20 septembrie, au 

fost organizate 2 seminare cu 

genericul „Etica și deontologia 

profesională a judecătorului”, fiind 

instruiți 37 de judecători. 

   - la 18 octombrie și 27 noiembrie, 

au fost organizate 2 seminare cu 

genericul „Etica și deontologia 

profesională a procurorului”, fiind 

instruiți 40 procurori. 

În anul 2013,INJa desfășurat 10 

seminare, la care au fost instruite 398 

persoane. Respectiv: 

   - la 2 aprilie, 25 septembrie, au fost 

organizate 2 seminare cu genericul 

„Etica și deontologia procurorului”, 

fiind instruiți 30 procurori; 

   - la 5 aprilie, în parteneriat cu 

Misiunea NORLAM, a fost organizat 

un seminar cu genericul „Provocări 

etice specifice profesiilor juridice”, 

fiind instruite 31 persoane (14 

judecători, 10 procurori și 7 avocați); 

   - la 24 iunie, 17 octombrie, 1, 28, 

29 noiembrie, 11 decembrie, au fost 

organizate 6 seminare cu genericul 

„Unele aspecte privind prevenirea şi 

combaterea  comportamentului 

corupţional în sectorul justiţiei. Etica 

profesională”, fiind instruiți 321 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

Mijloace financiare 

alocate de INJ, 

NORLAM 

Dificultăți –  

1.Neprezen-tarea 

de către 

autoritățile de 

autoadministrare a 

profesiilor conexe 

sectorului justiției 

a necesarului de 

instruire în acest 

domeniu. 

2. Lipsa 

normativelor de 

cheltuieli pentru 

organizarea 

seminarelor. 

3. Lipsa spațiilor 

de studii. 

Riscuri – 

imposibilitatea 

utilizării 

mijloacelor 

financiare alocate 

în bugetul pentru 

implementarea 

SRSJ din lipsa 

normativelor 

 

Urgentarea 

reparației capitale 

a sediului INJ. 

2.Închirierea 

spațiilor de studii. 

 

Listele de participare se 

păstrează la INJ. 

Planul de formare 

continuă al INJ  pentru 

trimestrul II, 2013. 

Agenda. 



persoane (8 judecători, 11 procurori, 

200 asistenți judiciari, 90 grefieri, 3 

ofițeri de urmărire penală și alte 9 

persoane); 

   - la 5 iulie, în parteneriat cu 

CpDOM, a fost organizat un seminar 

cu genericul „Comunicarea 

instituţională (persuasivă). 

Gestionarea situaţiilor de stres. Etica 

profesională”, fiind instruiți 16 

reprezentanți ai CpDOM. 

   2. În total au fost desfășurate 14 

seminare, la care au fost instruite 475 

persoane. 

4.2.5 p.2  

Încurajarea 

societăţii civile de 

a monitoriza 

activitatea 

reprezentanților 

sectorului 

justiţiei; 

participarea 

societăţii civile la 

procesul de 

monitorizare 

Ministerul 

Justiţiei, 
Consiliul Superior 

al Magistraturii, 

Consiliul Superior 

al Procurorilor, 

Ministerul 

Afacerilor Interne, 

 Centrul Național 

Anticorupție 

Comisia 

Naţională de 

Integritate 

1. Numărul 

acordurilor de 

colaborare 

semnate 

2. 

Monitorizare 

desfăşurată 

3. Rapoarte de 

monitorizare 

întocmite şi 

difuzate 

Trimestrul 

III 2013-IV 

2016 

Numărul  de colaborări semnate, 

este 3 memorandumuri de 

colaborare, se planifică de a fi 

majorat. Monitorizarea este realizată 

de către Promo Lex, care  este un 

mecanism aparte, pe lîngă cel al 

Ministerului Justiției. 

 

La cererea organizațiilor 

neguvernamentale (Transparency 

International Moldova, CAPC, IDIS 

Viitorul, etc) au fost perfectate și 

oferite informații despre activitatea 

CNI pentru studii și rapoarte de 

monitorizare. 

Realizată 

pentru 

perioada de 

raportare 

* 

   

4.2.3 p. 2 

Organizarea şi 

desfăşurarea 

cursurilor de 

instruire a 

membrilor 

organelor 

abilitate cu 

investigarea 

abaterilor de la 

etica profesională 

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei, 

Academia „Ştefan 

cel Mare”, 

uniunile 

profesiilor conexe 

sistemului justiţiei 

1. Numărul de 

cursuri 

organizate 

2. Numărul  

de membri 

instruiţi 

Trimestrul 

III 2013- IV 

2016 

Planul de formare continuă pentru 

anul 2014 a fost aprobat prin 

Hotărîrea Consiliului INJ nr.11/4 

din 01.11.2013. Planul prevede, în 

Capitolul IV, organizarea a 2 

seminare cu genericul „Investigarea 

abaterilor de la etica profesională” 

pentru instruirea a 50 persoane 

(membri ai colegiilor de calificare). 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

  Planul de formare 

continuă este plasat pe 

site-ul INJ 

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

4.3.1 p.2 - 

Organizarea şi 

desfăşurarea 

cursurilor de 

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei,  

Academia „Ştefan 

1. Numărul de 

cursuri 

organizate 

2. Numărul  

Trimestrul I, 

2013, 

Trimestrul 

IV, 2016 

1. În anul 2013,INJa desfășurat 8 

seminare, la care au fost instruite 386 

persoane. Respectiv: 

   - în perioada 28-31 ianuarie, INJ în 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

Mijloace financiare 

alocate de INJ,  

Ambasada SUA, 

Asociația ABA/ROLI 

- Listele de participare se 

păstrează la INJ. 

NORLAM- (act doveditor 

- Agenda) 

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


instruire în 

domeniul 

combaterii 

corupţiei pentru 

reprezentanții 

sectorului 

justiţiei 

cel Mare” 

 

de persoane 

instruite 

parteneriat cu Ambasada SUA, a fost 

organizat un seminar cu genericul 

„Tehnici de investigare a 

infracțiunilor de corupție. Experiența 

și practica SUA”, fiind instruite 25 

persoane (4 judecători, 10 procurori, 

10 ofițeri de urmărire penală de la 

CNA și 1 colaborator de la Ambasada 

SUA). 

   -  la 22 martie, în parteneriat cu 

Asociația ABA/ROLI, iar la 10 iunie 

din bugetul INJ, au fost organizate 2 

seminare cu genericul „Unele aspecte 

privind prevenirea și combaterea 

comportamentului corupțional”, fiind 

instruite 40 persoane (10 judecători, 

22 procurori și 8 ofițeri de urmărire 

penală); 

   - la 24 iunie, 17 octombrie, 1, 28, 

29 noiembrie, 11 decembrie, au fost 

organizate 5 seminare cu genericul 

„Unele aspecte privind prevenirea şi 

combaterea  comportamentului 

corupţional în sectorul justiţiei. Etica 

profesională”, fiind instruiți 321 

persoane (8 judecători, 11 procurori, 

200 asistenți judiciari, 90 grefieri, 3 

ofițeri de urmărire penală și alte 9 

persoane). 

   2. În total au fost desfășurate 8 

seminare, la care au fost instruite 386 

persoane. 

 

 

 

Acțiuni cu termen de realizare mai mare(Trimestrul IV, 2011 – Trimestrul IV, 2013)                                                                                                      

Numărul 

domeniului de 

intervenție, 

numărul şi 

denumirea 

acţiunii, conform 

Planului de 

acţiuni 

Instituții 

responsabile 

Indicatorii 

de rezultat 

din Planul 

 de 

acțiuni 

Termenul  

prevăzut  

pentru  

implemen

tarea 

acțiunii 

Măsurile întreprinse 

(descriere succintă, concisă, 

unitară) 

 

Nivelul de 

implementa

re 

a acțiunii 

Mijloacele financiare 

alocate (planificate); 

Cheluieli reale 

(efective) / mii lei; 

Asistența 

recepționată  

în vederea realizătii 

acțiunii (în cazul în 

care a existat) 

Dificultăţi, 

riscuri 

Concluzii, 

recomandări 

Documente probatoare 



 4.1.1 p.2 – 

Creșterea  

graduală a 

salariilor 

actorilor din 

sectorul justiției. 

Ministerul 

Justiţiei,  

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei Sociale 

şi Familiei 

 

Procentul de 

creștere a 

salariilor  

actorilor din 

sistemul 

justiției 

Trimestrul 

IV, 2012 –  

Trimestrul 

IV, 2016 

Potrivit prevederilor Art.II și 

ART.II din Legea nr. 37 din 7 

martie 2013 pentru modificarea 

și completarea Legii nr. 355-

XVI din 23 decembrie 2005 cu 

privire la sistemul de salarizare 

în sectorul bugetar, salariile 

lunare stabilite pentru 

persoanele care dețin funcții de 

demnitate publică, inclusiv 

procurorii și judecătorii sau 

majorat cu 35 la sută. 

Recalcularea salariilor pentru 

persoanele nominalizate s-a 

efectuat de la 1 ianuarie 2013. 

Totodată, potrivit prevederilor 

Art. II punct. 7 al Legii nr. 49 

din 22 martie2013 pentru  

modificarea și completarea unor 

acte legislative pentru 

colaboratorii 

 Centrului Naţional 

Anticorupţie s-a stabilit un spor 

lunar pentru eficienţă în 

prevenirea şi combaterea 

corupţiei în următoarele 

mărimi: 

a) pentru corpul de ofiţeri – în 

mărime de 1,5 salariu mediu 

lunar pe economie pentru anul 

precedent; 

b) pentru corpul de subofiţeri – 

în mărime de 0,8 salariu mediu 

lunar pe economie pentru anul 

precedent.” 

Prin ordinul Ministrului 

Justiţiei nr. 392 din 24 august 

2012 a fost creat grupul de 

lucru pentru evaluarea şi 

intensificarea garanţiilor sociale 

ale judecătorilor în scopul 

elaborării proiectului de lege 

privind salarizarea actorilor din 

sectorul justiţiei. 

Ministerul Justiţiei a 

Realizată 

parțial 

 (pentru 

perioada de 

raportare) 

 Acțiunea va fi realizată 

complet, atunci cînd vor fi 

inițiate proiecte de majorare a 

salariilor tuturor actorilor din 

sectorul justiției. Grupul de 

lucru a decis punerea în  

discuție a acțiunii date în 

cadrul ședinței Grupului 

pentru Pilonul VII. 

 

Legea nr. 37 din 7 

martie 2013 pentru 

modificarea și 

completarea Legii nr. 

355-XVI din 23 

decembrie 2005 cu 

privire la sistemul de 

salarizare în sectorul 

bugetar 



elaborat versiunea iniţială a 

proiectului legii privind 

remunerarea judecătorilor care 

ulterior a fost transmisă 

Preşedintelui RM şi definitivată 

de către aparatul acestuia. 

Guvernul şi-a expus opinia pe 

marginea acestuia, proiectul 

fiind remis Parlamentului.  

La şedinţa plenară a 

Parlamentului din 23.12.2013 a 

fost adoptată Legea cu privire la 

salarizarea judecătorilor. 

Majorarea salariilor unor 

actori din sectorul justiţiei este 

condiţionată de reformarea 

instituţiilor în care activează. 

Acţiunea respectivă este 

preconizată pînă la finele anului 

2016 conform SRSJ. 

4.1.3 p.2 

Dezvoltarea 

instituţiei 

confiscării (penale 

şi civile) bunurilor 

dobîndite, inclusiv 

în cazul 

persoanelor găsite 

vinovate de 

săvîrșirea actelor 

de corupţie 

Ministerul 

Justiţiei, 

 Comisia 

Naţională de 

Integritate 

Proiect de 

lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul 

III 2013-II 

2014 

Prin scrisoarea nr. 03/9233 din 

04.10.2013 proiectul a fost 

remis Guvernului spre 

examinare. 

Proiectul a fost adoptat în 

cadrul şedinţei plenare a 

Parlamentului din 23.12.2013. 

Realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare)  

  Proiectul cu nr. 425, 

înregistrat în Parlament 

la 29.10.13. poate fi gasit 

pe următorul link: 

http://www.parlament.m

d/ProcesulLegislativ/Proi

ectedeactelegislative/tabi

d/61/LegislativId/1987/la

nguage/ro-

RO/Default.aspx 

Act.4.1.5. p. 3 

Procurarea 

echipamentului 

necesar 

implementării 

instrumentelor de 

prevenire a 

imixtiunii în 

activitatea de 

înfăptuire a justiţiei 

şi de prevenire a 

comportamentului 

corupţional  

 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate,  

Centrul Național 

Anticorupție; 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

Indicatori:  

Echipament 

procurat şi 

instalat 

 

Trimestrul 

III 2013 –

II 2014  

 

Au fost achiziționate aparate 

poligraf și transmise către CNA 

și MAI.  

Realizată  

 (pentru 

perioada de 

raportare 

   

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1987/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1987/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1987/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1987/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1987/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1987/language/ro-RO/Default.aspx


4.1.6 p.1 – 

Modificarea 

cadrului normativ 

în vederea 

instituționalizării 

și organizării 

activității 

unităților 

responsabile de 

asigurarea 

securității interne 

Ministerul 

Justiției, 
Procuratura 

Generală,  

Ministerul 

Afacerilor 

Interne,  Centrul 

Național 

Anticorupție, 

Proiecte de 

acte 

normative 

elaborate și 

remise spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul 

I,  2013 -  

Trimestrul 

IV,  2016 

În cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne și CNA 

sunt create direcții cu statut 

special, responsabile pentru 

asigurarea securității interne. 

Acțiunea s-a realizat la MAI 

în procesul reformei 

demerate. În cadrul 

Procuraturii acțiunea se va 

realiza în 2014. 

Realizată  

Parțial 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

 În urma aprobării Hotărîrii 

Guvernului nr. 736 din 

03.10.12 afost modificată 

structura Ministrului 

Justiţiei. Astfel, au  fost 

create subdiviziuni noi, ca 

Direcţia control şi audit 

intern care va elabora 

proiectul. 

 

 

4.2.4 p.1 – 

Elaborarea 

conceptelor de 

promovare a eticii 

profesionale și de 

sensibilizare a 

opiniei publice cu 

privire la etica 

profesională a 

reprezentanților 

sectorului justiției 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Centrul Național 

Anticorupție 

Concepte 

elaborate 

Trimestrul 

III, 2012, 

Trimestrul 

IV, 2016 

A fost luată decizia creării unui 

grup de lucru, care să 

stanilească un plan cu privire la 

realizarea acțiunii 4.2.4 p.1. 

Nu sunt elaborate codurile de 

etică ale tuturor actorilor din 

sectorul justiției. 

Nerealizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

 - - 

4.2.4 p.2 – 

Publicarea de 

broşuri cu privire 

la etica 

profesională a 

reprezentanților 

sectorului justiţiei 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Centrul Național  

Corupţiei 

1. Numărul 

de broşuri 

publicate 

2. Numărul 

de broşuri 

distribuite 

Trimestrul 

III, 2012, 

Trimestrul 

IV, 2016 

Nu sunt elaborate codurile de 

etică pentru toți actorii 

sectorului justiției, pentru a 

publica broșuri. 

Nerealizată 

 (pentru 

perioada de 

raportare) 

- - - 

4.2.4 p.3 – 

Realizarea 

spoturilor 

publicitare cu 

privire la 

activitatea 

instituţiilor din 

sectorul justiţiei şi 

publicarea 

acestora pe 

Internet 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Curtea Supremă 

de Justiţie, 

Consiliul 

Superior al  

Procurorilor, 

 

1. Numărul 

de spoturi 

publicitare 

realizate şi 

publicate 

2. Numărul 

de accesări 

ale 

spoturilor 

publicitare 

 

Trimestrul 

III, 2012, 

Trimestrul 

IV, 2016 

Nu sunt elaborate codurile de 

etică pentru toți actorii 

sectorului justiției, pentru a 

realiza spoturi publicitare. 

Nerealizată 

 (pentru 

perioada de 

raportare) 

- - - 



 

 

4.3.2 p. 3 

Elaborarea şi 

aplicarea unui 

mecanism de 

încurajare a 

testării benevole 

cu aparatul 

poligraf și 

mediatizarea 

utilizării acestuia 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Centrul Național 

Anticorupție 

1. 

Mecanism 

elaborat şi 

aplicat 

2. Numărul 

de 

comunicate 

de presă 

difuzate şi 

publicate pe 

Internet 

Trimestrul 

III 2013-IV 

2016 

Mecanismul testării cu poligraf 

a început a fi aplicat din 2013.  
Nerealizată 

 (pentru 

perioada de 

raportare) 

   

4.3.3 p. 3 

Organizarea şi 

desfăşurarea 

cursurilor cu 

privire la 

instituţia 

avertizorilor de 

integritate pentru 

reprezentanții 

sectorului justiţiei 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor, 

Procuratura 

Generală, 

Centrul Național 

Anticorupție, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

1. Numărul 

de cursuri 

organizate 

2. Numărul  

de  persoane 

instruite 

Trimestrul 

III 2013-IV 

2016 

CNA în colaborare cu 

Academia de Administrare 

Publică,  au realizat cursuri de 

instruire cu privire la avertizorii 

de integritate. 

Nerealizată 

 (pentru 

perioada de 

raportare) 

   

4.3.4. p. 2 -  

Actualizarea şi 

optimizarea 

structurii şi 

conţinutului 

paginilor web ale 

instanţelor 

judecătoreşti  în 

vederea publicării 

hotărîrilor 

judecătoreşti 

privind 

condamnarea 

reprezentanților 

sectorului justiţiei 

pentru acte de 

corupţie 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

instanţele 

judecătoreşti 

 

1. Numărul 

paginilor 

web 

actualizate 

şi 

optimizate 

2. Numărul 

hotărîrilor 

judecătoreşt

i publicate 

Trimestrul 

III, 2012 - 

Trimestrul 

IV, 2016 

Conform Raportului de 

evaluare a instanțelor 

judecătorești din Moldova 

efectuat de programul ROLISP 

(USAID) pentru situația din 

septembrie 2012, paginile web 

a 86% din instanțe se 

actualizează și la ele este 

utilizat sistemul de 

management al conținutului. 

Nu există monitorizări speciale 

care să se refere la actele de 

corupție. 

Nerealizată  

(pentru 

perioada de 

raportare) 

 Nu există monitorizări 

speciale care să se refere la 

actele de corupție. Este 

necesară demararea unor 

monitorizări, care să 

acopere concret specificul 

acțiunii date. 

Raportul de evaluare a 

instanțelor judecătorești din 

Moldova efectuat de 

programul ROLISP 

(USAID), pag. 22 

4.3.4. p. 3 -   Consiliul Numărul  de Trimestrul Pe paginile web ale instanțelor Realizată  Urmează ca Grupul de . 



Mediatizarea 

hotărîrilor 

judecătoreşti 

definitive privind 

condamnarea 

reprezentanților 

sectorului justiţiei 

pentru acte de 

corupţie 

Superior al 

Magistraturii, 

instanţele 

judecătoreşti, 

Ministerul 

Justiţiei, 

Procuratura 

Generală 

comunicate 

de presă 

difuzate şi 

publicate pe 

Internet 

III, 2012 - 

Trimestrul 

IV, 2016 

judecătorești sunt publicate 

toate hotărîrile adoptate, 

inclusiv cele privind 

condamnarea reprezentanților 

sectorului justiției pentru acte 

de corupție. 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

lucru să decidă excluderea 

acțiunii și înaintarea 

acestei propuneri Grupului 

de lucru pentru Pilonul 

VII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA ABREVIERILOR: 

 

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

CAPC- Centrul de Analiză și Prevenire a Coprupției 

CNA- Centru Național Anticorupție 

CNI-Comisia Națională de Integritate 

CPDOM- Centrul puntru Drepturile Omului 

CSM- Consiliul Superior al Magistraturii 

EU- Uniunea Europeană 

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

Fundația IRZ- Fundația Germană pentru Colaborare  Juridică înternațională în Moldova 

HG- Hotărîrea Guvernului 

ÎS- Intreprindere de Stat 

MAI- Ministerul Afacerilor Interne 

MIAPAC- Proiectul "Support to the Moldovan Government in anti-corruption, ... including the police and the protection of personal data 

MJ- Ministerul Justiției 

Nr. – numărul 

ONG- Organizație neguvernamentală 

OUP- Organ de Urmărire Penală 

RM- Republica Moldova 

ROLISP- Rule of Law Institutional Strenghtening Program 

SRSJ- Strategia de Reformare a Sectorului Justiției 

UNDP- Programul Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 

USAID - United States Agency for International Development  
 

 

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

