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STATISTICĂ GENERALĂ SRSJ 

 

 

 

 

 
Graficul de mai jos reflectă nivelul de implementare a Pilonului respectiv conform Strategiei și Planului de Acțiuni la data indicată în axa 

orizontală. Astfel, codul numeric ”1409” presupune: primele două cifre ”14” - anul 2014, ultimele două cifre ”09” – luna septembrie. 

Fonul albastru reflectă volumul de lucru (din totalul pe Pilonul respectiv pînă la finele Strategiei și Planului de Acțiuni - 2016) programat 

pentru etapa respectivă (i.e. septembrie 2014). 

Coloanele de culoare galbenă indică cota realizată la data respectivă. 

Precizăm că volumul de lucru pentru Pilon a fost calculat în dependență de următoarele criterii: numărul de acțiuni în Pilon, numărul de 

indicatori ai acestor acțiuni, ponderea direcțiilor stategice/domeniilor de intervenție/acțiunilor/indicatorilor după cum au fost stabilite de către 

Grupul de lucru. 

 
 
Performanța instituțiilor 

Tabelul de mai jos reflectă performanța instituțiilor raportată la volumul de lucru integral prevăzut în Pilonul VI conform Planului de Acțiuni 

pentru implementarea Strategiei pînă la finele acesteia (2016). Volumul de lucru total în Pilonul respectiv pentru toate instituțiile reprezintă 

1,00, iar fiecărei instituții îi revine o cotă din acest total (de ex. Ministerului Justiției îi revine cea mai mare parte, care constituie cota 0,59 din 

1,00). Drept criteriu pentru aprecierea respectivă a fost luată responsabiltatea implementării și raportării repartizate instituțiilor (primul loc 

ocupat în lista instituțiilor implementatoare la acțiunea respectivă). La fel, este de menționat că cota parte a volumului de lucru pentru instituție 

a fost calculată în dependență de următoarele criterii: numărul de acțiuni de care e responsabilă instituția, numărul de indicatori ai acestor 

acțiuni, ponderea direcțiilor stategice/domeniilor de intervenție/acțiunilor/indicatorilor după cum au fost stabilite de către Grupul de lucru. 

Rîndul ”Ponderabilitatea indicatorilor realizați (din max. 1,00)” reflectă cota implementată din volumul de muncă total (în Pilonul respectiv) 

repartizat instituției. 

Rîndul ”Ponderabilitatea indicatorilor realizați în raport cu volumul de lucru (%)” reflectă coraportul procentual dintre cota implementată și 

volumul de muncă total (în Pilonul respectiv) repartizat instituției. De ex. Ministerul Justiției a implementat 0,33 din cota 0,59 atribuită în 

Pilonul respectiv conform Planului de Acțiuni pentru implementarea Strategiei pînă la finele acesteia (2016), ceea ce reprezintă 55%. 

 MJ INJ PG CNAJGS CC CDO MAI  MS 
Volumul de lucru (ponderat) în cadrul 

acestui pilon (din max. 1,00) 

0,59    0,07    0,05    0,01    0,03    0,22    0,02    0,01 

Ponderabilitatea indicatorilor realizați 

(din max. 1,00) 

0,33 0,03    0,02    0,00    - 0,10    0,02 0,01 

Ponderabilitatea indicatorilor realizați 

în raport cu volumul de lucru(%) 

55 41    34    20    - 47    100 50 

 

Total acțiuni Realizate Realizate parțial Nerealizate 

89 65 18 6 

100% 73% 20% 7% 

REALIZĂRI IMPORTANTE / IMPACT 

 Legea cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul)a fost adoptată de Parlament la 03.04.2014.  Noua lege intervine masiv și esențial 

pe două componente care vizează instituția propriu-zisă a avocatului poporului, cît și a aparatului administrativ întru susținerea activității 

acestuia (Oficiul Avocatului Poporului, anterior CpDOM).Astfel, elementele novatorii de bază sunt: 

a) Schimbarea denumirii din Avocat Parlamentar în Avocatul Poporului (Ombudsman) în corespundere cu terminologia europeană care 

va activa de unul singur, eventual asistat de un adjunct specializat pe problemele copiilor pentru a exclude divergențele de opinii și 

pentru a promova o politică unitară în ceea ce privește respectarea drepturilor omului. 

b) Modificarea procedurii de selectare şi numire a AP, prin instituirea unor reguli clare și transparente cu privire la concursul de 

selectare a candidaţilor şi a procedurii de numire în funcţie. Totodată, noile reglementărigarantează consensul politic indispensabil 

susţinerii unui candidat și participarea reprezentanţilor societăţii civile la dezbaterile publice cu candidaţii pentru funcția de AP. 

c) Prelungirea perioadei mandatului AP de la 5 la 7 ani fără dreptul la două mandate consecutive, fapt ce ar constitui o garanţie crucială 
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a independenţei AP. 

d) Asigurarea independenței AP. Legea enumeră expres garanţiile sociale ale avocatului poporului, care corespund celor stabilite pentru 

persoanele care de ţin funcţii de demnitate publică, suplimentate de garanţiile oferite unui judecător. Avocatul Poporului nu poate fi 

persecutat sau tras la răspundere pentru acţiunile sau opiniile exprimate în exercitarea mandatului. Urmărirea penală împotriva 

Ombudsmanului poate fi pornită doar de către Procurorul General. La aspectul independenţei financiare faţă de Guvern menţionăm, 

că noile prevederi garantează că Oficiul AP dispune de buget propriu, parte a bugetului de stat, care se aprobă de Parlament, iar toate 

reducerile de cheltuieli pot fi operate numai prin Hotărîre a Parlamentului. Se propune ca mecanismul naţional de prevenire a torturii 

să aibă o linie bugetară separată în cadrul bugetului Oficiului AP, ceea ce corespunde angajamentelor asumate de Republica Moldova 

prin aderarea la instrumentele internaţionale privind combaterea torturii, în special Protocolul Opţional la Convenţia împotriva torturii 

şi altor tratamente crude, inuman e sau degradante. 

e) Consolidarea capacităţilor funcţionale ale CpDO, prin transformarea acestuia în Oficiul AP, administrat de către Secretarul general, 

care va fi responsabil de gestionarea mijloacelor, degrevarea AP de funcțiile administrative. bugetare ale Oficiului. 

f) Dezvoltarea prevederilor actuale referitoare la Mecanismul naţional de prevenire a torturii, prin definirea mai detaliată a atribuţiilor 

Consiliului pentru prevenirea torturii, stabilirea modului de constituire şi componenţa acestui organ colegial, asigurarea finanţării prin 

linie bugetară separată. 

g) În ceea ce privește transparenţa rezultatelor activităţii Ombudsmanului, raportul despre respectarea drepturilor omului în Republica 

Moldova pentru anul precedent va fi prezentat personal Parlamentului, iar în urma audierilor urmează a fi adoptată o hotărîre,  

 Elaborarea standardului ocupaţional al consilierului de probaţiune şi corelarea indicatorilor de performanţă pentru activitatea de 

probaţiune cu noul sistem de indicatori de performanţă pentru sectorul justiţiei(act. 6.5.1.p.4). Standardul ocupaţional al consilierului de 

probaţiune a fost aprobat prin Ordinul Oficiului central de probaţiune nr. 89 din 25.06.2014. Documentul este necesar pentru asigurarea calităţii 

pregătirii resurselor umane, identificarea calificării pe piaţa muncii şi corelarea formării profesionale iniţiale şi continue cu cerinţele pieţei 

muncii, precum și va contribui la îmbunătățirea sistemului de recrutare, instruire și monitorizare a performanței consilierilor de 

probațiune.Prevederile Standardului ocupațional urmează a fi luate în considerare și la elaborarea planurilor de formare inițială și continuă a 

consilierilor de probațiune în comun cu Institutul Național al Justiției. 

 Crearea unor mecanisme disciplinare interne, independente de examinare a plîngerilor privind actele de tortură și alte rele 

tratamente(act. 6.4.3.p.2). Prin Ordinul Procurorului General nr.76/8 din 30 decembrie 2013, au fost aprobate Recomandările metodologice 

pentru investigarea eficientă a infracţiunilor de tortură, tratament inuman sau degradant.În rezultatul activității unui Grup comun de lucru, a fost 

elaborat Ordinul comun nr. 572 din 31.12.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de identificare, înregistrare şi 

raportare a pretinselor cazuri de tortură, tratament inuman sau degradant, care a fost aprobat de către Procurorul General, Ministrul Justiţiei, 

Ministrul Afacerilor Interne, Directorul General al Serviciului Vamal, Directorul Centrului Naţional Anticorupţie şi Ministrul Sănătăţii, 

publicat în Monitorul Oficial nr.147-151/745 din 06.06.2014. Scopul Regulamentului este crearea unor mecanisme de identificare, înregistrare, 

raportare şi examinare a plîngerilor privind actele de tortură, tratament inuman sau degradant, asigurarea unei cooperări interdepartamentale 

eficiente şi de unificare a practicii de aplicare de către instituţiile responsabile a prevederilor legislaţiei internaţionale şi naţionale, precum şi 

posibilitatea reacţionării rapide a procurorului la asemenea fapte, în procesul de prevenire şi combatere a cazurilor de tortură, tratament inuman 

sau degradant.  

 Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ pentru asigurarea independenţei profesionale a lucrătorilor medicali din 

locurile de detenţie, prin transferul lor în subordinea Ministerului Sănătăţii, pentru a conferi valoare probatorie examenului medical 

independent în cazurile de pretinse acte de tortură, pentru eliminarea contradicţiilor în ceea ce priveşte calificarea acţiunilor drept 

acte de tortură şi pentru înăsprirea pedepselor pentru actele de tortură în corelare cu gravitatea acestora(act. 6.4.5.p.1). Proiectul HG cu 

privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru reorganizarea serviciilor medicale din penitenciare, a fost elaborat conform opțiunii acceptate 

pentru implementare, la 26 martie 2014, de Comitetul Interministerial pentru Planificare Strategică, urmare a examinării propunerii de politică 

publică „Servicii medicale de calitate pentru persoanele deținute în penitenciare” și expediat spre avizare către MJ (nr.3/2699 din 17.06.2014). 

Avînd în vedere că opțiunea deviază de la textul acțiunii privind transferul lucrătorilor medicali din locurile de detenţie în subordinea 

Ministerului Sănătăţii, acțiunea s-a calificat ca parțial realizată, cu înaintarea propunerii de exclude sintagma respectivă din titlul acțiunii. 

 Elaborarea şi implementarea unui proiect-pilot privind asistenţa psihosocială la etapa presentenţială (act. 6.5.3.p.3). Prin Ordinul OCP 

nr. 163 din 16.12.2013, a fost aprobate algoritmul „Proiectului pilot privind asistența psihosocială la etapa presentențială” şi „Metodologia în 

vederea implementării Proiectului pilot privind asistența psihosocială la etapa presentențială”.Proiectul-pilot privind asistența psiho-socială la 

etapa presentențială a fost implementat începând cu luna februarie 2014 în 14 Birouri de probaţiune. În perioada semestrului I 2014, instituțiile 

implicate în proces de asistenţă psihosocială la etapa presentențială. Au beneficiat de asistență 33 minori. 

NEREALIZĂRI / CAUZE  

 Efectuarea unui studiu privind activitatea avocatului parlamentar pentru protecția drepturilor copilului, inclusiv oportunitatea 

creării instituției avocatul copilului ca instituție separată (6.2.4.p.1). Acțiunea nu a fost realizată, deoarece Legea cu privire la Avocatul 

Poporului (Ombudsmanul) a fost definitivată și adoptată în perioada de raportare. Legea conține reglementări noi în partea ce ține de statutul, 

atribuțiile avocatului pentru protecția drepturilor copilului. In aceste condiții, realizarea acțiunii riscă a fi una superficială sau chiar formală, 

eventual cu implicarea unor cheltuieli nejustificate. 

 Dezvoltarea serviciilor de reabilitare a victimelor torturii și altor rele tratamente(6.2.4.p.1).Deși termenul de realizare a acțiunii a 

demarat din 2012, acțiunea urmează a fi realizată, în dependență de realizarea acțiunii 6.4.6.p.1 cu privire la elaborarea cadrului normativ 

necesar pentru reabilitarea victimelor torturii şi altor rele tratamente. 

DIFICULTĂȚI 

Prezența instituțiilor și membrilor la ședință este la un nivel scăzut, în particular s-a atestat situația cînd la începutul ședinței prezența asigura 

cvorumul pentru petrecerea ei, însă pe parcurs, unii membri părăsesc sala de ședință, astfel cauzînd lipsa cvorumului. 

IMPLICARE PARTENERI / SOCIETATE CIVILĂ  

Organizarea cursurilor de instruire iniţială sau/şi continuă a persoanelor care lucrează cu copiii aflaţi în contact cu sistemul 

justiţiei(6.3.1 p.3)și Instruirea consilierilor de probaţiune, a procurorilor şi a judecătorilor cu privire la aplicarea legislaţiei ce 

reglementează activitatea de probaţiune (6.5.3 p.6)- Misiunea NORLAM 

Instruirea avocaţilor specializaţi în asistenţa juridică garantată de stat în cauzele care implică copii(6.3.1 p.7) - Misiunea 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353245
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353245


NORLAM și Misiunea OSCE 

Organizarea cursurilor de instruire a judecătorilor, procurorilor şi ofiţerilor de urmărire penală privind aplicarea măsurilor 

preventive şi a altor măsuri procesuale de constrîngere(6.4.1 p.4)- Fundația Soros Moldova 

ACTVITATEA GRUPULUI DE LUCRU  

În perioada raportată, Grupul de lucru s-a întrunit în 5 ședințe. În ceea ce privește prezența membrilor la ședințe, cvorumul a fost asigurat. 

Instituțiile cu cea mai slabă prezenţă au fostAsociația Femeilor de Carieră Juridică din RM, Centrul de Guvernare Electronică,Curtea 

Constituțională, Uniunea Avocaților - cîte 4 absențe.  

RECOMANDĂRI ALE GRUPULUI DE LUCRU 

A identifica mecanisme de asigurare (motivare) a prezenței membrilor și participației instituțiilor la ședință. 

 

 
Această acțiune face parte din Strategia de reformare a sectorului justiției, 
realizată în Republica Moldova cu sprijinul financiar al Uniunii Europene 

 


