
Informaţia privind gradul de implementare a Planului de acţiuni al Ministerului Justiţiei pentru anul 2015 

 Obiectiv nr.2: Eficientizarea procesului de investigare prejudiciară în vederea garantării respectării drepturilor omului, asigurării securității fiecărei persoane şi 
diminuării nivelului de criminalitate 

Acţiuni Indicatori de produs/Rezultat Termen de       
   realizare 

Responsabil/ 
Subdiviziune 

Responsabil 
Descriere succintă 

2.4.Construcția unui sediu nou al Centrului Naţional de 
Expertiză Judiciară conform cerinţelor, normelor şi 
standardelor europene, având condiţii de mediu (energie 
electrică, căldură, sistem de apă-canalizare, sisteme de 
ventilare etc.) corespunzătoare sediilor înzestrate cu 
laboratoare specializate (de fizică, chimie, balistică, 
radiologie etc.)  
(pct.2.3.1(4)) 

1. Studiu de fezabilitate în vederea 
necesităţii construcţiei unui sediu nou CNEJ 
conform cerinţelor europene efectuat (anul 
2015) 
2. Sediu nou CNEJ construit (anul 2016) 

30 decembrie 2015 
pentru efectuarea 
Studiului 

CNEJ Nerealizat: motivul - lipsa de 
bani.  Urmare a Dispoziţiei 
Ministerului Finanţelor nr.ieşire 
09-04/573 din 30.06.2015 „Cu 
privire la suspendarea 
efectuării unor cheltuieli din 
bugetul de stat” şi  Conform 
dispoziţiei MJ nr. 07/8726 din 
07.08.15, alocarea mijloacelor 
bugetare pentru acţiunile 
aferente implementării SRSJ 
acceptate pentru CNEJ a fost 
replanificată pentru anii 2016 şi 
2017.  

2.5.Achiziția echipamentului modern necesar pentru 
cercetări şi investigaţii în cadrul expertizelor judiciare 
(pct.2.3.1(5)) 

1. Echipament achiziționat  30 decembrie CNEJ  Nerealizat: Conform 
dispoziţiei MJ nr. 07/8726 din 
07.08.15, alocarea mijloacelor 
bugetare pentru achiziţia 
echipamentului a fost 
replanificată pentru anul 2017. 

2.6.Elaborarea metodologiilor de efectuare a fiecărui tip 
de expertiză  judiciară 
(pct.2.3.1(6)) 

1. Metodologii elaborate şi aprobate pentru 
23 de genuri de expertiză 

30 decembrie CNEJ  Realizat parţial:  
Centrul a elaborat şi aprobat 
prin Dispoziţiile  nr.17 din 
18.06.15 şi nr.39 din 11.12.15 – 
11 şi respectiv, 4 metodologii 
de efectuare a expertizelor 
judiciare (15 din 23).   
Conform Hotărîrii Guvernului 
nr.1052 din 12.09.2006, CNEJ 
efectuează 34 genuri de expertize, 
respectiv pentru fiecare gen  şi 
subgenurile existente, în parte, 
urmează a fi elaborate 
metodologii. Volumul impunător 
de lucru necesar  elaborării  
metodologiilor şi lipsa 
specialiştilor în unele specialităţi 
conduc la  implementarea de lungă 
durată a acţiunii.  Propunem 



realizarea acţiunii în termen – 
Permanent (vom elabora după 
posibilităţi şi necesităţi). 

2.7.Elaborarea unui nou proiect de regulament privind 
Centrul Naţional de Expertize Judiciare 
(pct.2.3.3(3)) 

1. Proiect de regulament elaborat și remis 
spre examinare Guvernului  

După adoptarea de 
către Parlament a 
proiectului noii Legi 
cu privire la expertiza 
judiciară 

DGL  
CNEJ  

Nerealizat: 
Proiectul Legii cu privire la 
expertiza judiciară şi satutul 
expertului judiciar a fost votat 
în I lectură la început de 
decembrie a.c.  

4.5.Elaborarea unor îndrumări detaliate privind aplicarea 
codurilor de etică profesională1 
(pct.4.2.1(2); pct. 4.2.1(1); pct.3.2.6(2); Acordul de 
finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi 
Uniunea Europeană privind programul de suport al 
reformei în justiţie (PNA 2012). B5.1.5 (anul 2014)) 

1. Proces de elaborare a întrumărilor 
detaliate privind aplicarea codurilor de etică 
coordonat 
2.Îndrumările privind aplicarea codurilor de 
etică profesională elaborate şi distribuite de 
către fiecare organ de autoadministrare a  
profesiei  

30 decembrie CNEJ Nerealizat: 
Pe motiv, că nu am primit de la 
MJ confirmarea în vederea 
Proiectului Codului de etică al 
expertului judiciar transmis. 

Obiectiv nr.3: Asigurarea conformităţii cu standardele internaţionale recunoscute a legislaţiei şi practicii în domeniul drepturilor omului 

3.2.Realizarea programelor educaţionale pentru a asigura 
conştientizarea de către funcţionarii publici a importanţei 
respectării drepturilor omului 
(acţiunea 1.3.4.4) 

3.2.Realizarea programelor educaţionale 
pentru a asigura conştientizarea de către 
funcţionarii publici a importanţei respectării 
drepturilor omului 
(acţiunea 1.3.4.4) 

3.2.Realizarea 
programelor 
educaţionale pentru a 
asigura 
conştientizarea de 
către funcţionarii 
publici a importanţei 
respectării drepturilor 
omului 
(acţiunea 1.3.4.4) 

CNEJ Realizat: 
La 23.11.2015, s-a desfăşurat 
lecţia educaţională, conform 
Planului aprobat de Directorul 
CNEJ la 06.10.2015 pe tema: 
„Aspecte generale privind 
respectarea drepturilor omului 
de către experţii judiciari ai 
Centrului în activitatea de 
efectuare a expertizelor 
judiciare”. 

  OOBBIIEECCTTIIVV  GGEENNEERRAALL  NNRR..66::  RREEAALLIIZZAARREEAA  MMĂĂSSUURRIILLOORR  SSUUPPLLIIMMEENNTTAARREE  LLAA  PPRROOGGRRAAMMUULL  NNAAȚȚIIOONNAALL  DDEE  IIMMPPLLEEMMEENNTTAARREE  AA  PPLLAANNUULLUUII  DDEE  
AACCȚȚIIUUNNII  RREEPPUUBBLLIICCAA  MMOOLLDDOOVVAA  ––  UUNNIIUUNNEEAA  EEUURROOPPEEAANNĂĂ  ÎÎNN  DDOOMMEENNIIUULL  LLIIBBEERRAALLIIZZĂĂRRIIII  RREEGGIIMMUULLUUII  DDEE  VVIIZZEE  

 
Obiectivul specific: 

1. Implementarea eficientă a legii privind transparenţa în procesul decizional 
 

                                                             

1 Codul deontologic al sistemului penitenciar a fost aprobat de DIP. 
Codul de etică profesională al consilierului de probaţiune a fost aprobat de OCP. 
 

 



1.1.Asigurarea  accesului la deciziile adoptate prin plasarea 
acestora pe pagina web oficială, prin afişare la sediul 
autorităţii într-un spaţiu accesibil publicului şi/sau prin 
difuzare în mass-media centrală sau locală   
(măsura 81.1; Planul de acţiuni pe anii 2014-2015 privind 
implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 
2011-2015, pct.53; Planul de acţiuni privind 
implementarea Strategiei de dezvoltare a societăţii civile 
pentru perioada 2012-2015, pct.3.3.3.3) 

1.Numărul de informaţii plasate 
2. Ponderea deciziilor consultate cu publicul 
din numărul total de decizii adoptate 
3.Dezbateri/şedinţe publice/evenimente 
organizate, recomandări 
recepţionate/implementate 

Pe parcursul anului CNEJ 
 

Realizat: 
Pe parcursul anului 2015 s-a 
plasat, prin afişare la sediul 
Centrului, într-un spaţiu accesibil 
publicului şi experţilor: 
 
1) Informaţia privind instituirea 
în cadrul CNEJ a liniei pentru 
informare anticorupţie, 
programul de lucru şi telefonul 
acesteia - plasată la data de 
12.06.2015; 
2) 3 anunţuri privind data  
desfăşurării şedinţei Comisiei de 
calificare şi atestare a experţilor 
judiciari (19.01.2015, 16.06.2015 
şi 16.12.2015) pentru candidaţii 
care urmau să se califice şi 
atesteze,  precum şi data limită 
de depunere secretarului 
Comisiei a pachetului de 
documente.  
 

Obiectiv nr.6: Încurajarea denunţării corupţiei 

6.1.Asigurarea funcţionării sistemului de linii telefonice 
anticorupţie 
(pct.90) 

1.Sistemul liniilor telefonice anticorupţie 
instituit 
2.Registre de evidenţă a apelurilor elaborate 
3.Apeluri înregistrate, inclusiv ponderea 
apelurilor privind actele de corupţie, actele 
conexe celor de corupţie şi privind faptele de 
comportament corupţional 

Permanent,  
cu monitorizare 
trimestrială 

CNEJ 
  

Realizat: 
1)Prin Dispoziţia Directorului 
CNEJ nr.15 din 12.06.2015 a 
fost aprobat „Regulamentul 
privind funcţionarea liniei 
telefonice pentru informare 
anticorupţie  instituită în cadrul 
Centrului Naţional de Expertize 
Judiciare de pe lîngă Ministerul 
Justiţiei”; 
2) A fost elaborat Registrul de 
evidenţă a apelurilor la linia 
telefonică anticorupţie CNEJ, 
privind actele de corupţie, 
actele conexe corupţiei şi 
privind faptele de 
comportament corupţional, 



comise de către angajaţii 
Centrului; 
3)  Apeluri pe parcursul anului 
nu au fost înregistrate.    

CCEENNTTRRUULL  NNAAŢŢIIOONNAALL  DDEE  EEXXPPEERRTTIIZZEE  JJUUDDIICCIIAARREE 

Obiective:  
1. Contribuirea activă la înfăptuirea justiţiei 
2. Sporirea conlucrării Centrului Naţional de Expertize Judiciare cu organele de drept 

 
       Obiectivul nr.1: Contribuirea activă la înfăptuirea justiţiei 

1.1.Asigurarea instanţelor de judecată şi organelor de 
urmărire penală cu expertize 

1. Rapoarte de expertiză efectuate Pe parcursul anului CNEJ Realizat:  
Numărul total al rapoartelor 
efectuate în a.2015 va fi 
disponibil după data de 
15.01.2016. 
În I semestru au fost efectuate 
în total: 816 expertize, dintre 
care: 
1.grafoscopică – 157 
2. de stabilire a autorului – 1 
3. tehnică a actelor – 42 
4. traseologică – 14 
5. balistică – 7 
6. fibrelor, materialelor fibroase şi 
articolelor fabricate din ele – 4 
7. materialelor fibroase supuse 
distrugerii prin ardere – 0 
8. lacurilor şi vopselelor – 0 
9. produselor petroliere şi 
substanţelor lubrifiante – 0 
10. polimerilor şi masei plastice –
0 
11. substanţelor narcotice, 
preparatelor medicamentoase cu 
efect puternic – 52 
12. lichidelor care conţin alcool -0 
13. sticlei, ceramicii şi articolelor 
fabricate din ele – 0 
14. metalelor, aliajelor şi 
articolelor fabricate din ele – 2 
15. solului – 1 
16. biologică a obiectelor vegetale 
şi animale – 0 



17. chimică – 4 
18. circumstanţelor accidentelor 
rutiere – 62 
19. traseologică a vehiculelor – 34 
20. tehnică a pieselor vehiculelor –
23 
21. merceologică auto – 105 
22. instalaţiilor mecanice – 6 
23. instalaţiilor electrotehnice – 6 
24. instalaţiilor cu gaze – 3 
25.  tehnicii incendiare – 26 
26. tehnicii de calcul – 3 
27. exploziilor tehnologice – 0 
28. tehnicii securităţii muncii- 26 
29. în construcţii – 47 
30. de evaluare şi partajare a 
bunuri-lor imobile, obiectelor de 
construcţii şi utilajului – 47 
31. contabilă – 61 
32. economică – 42 
33. financiar-bancară  - 3 
34. merceologică (a produselor de 
larg consum şi alimentare) – 38
expertize. 

Obiectivul nr.2: Sporirea conlucrării Centrului Naţional de Expertize Judiciare cu organele de drept 

2.1.Elaborarea şi implementarea Îndrumarului la 
dispunerea expertizelor judiciare 

1. Îndrumar elaborat şi plasat pe site-ul 
oficial al CNEJ 

30 iunie  CNEJ Realizat: 
     Îndrumarul privind 
dispunerea expertizelor  
judiciare a fost elaborat şi este 
plasat pentru ordonatorii şi 
solicitanţii expertizelor 
judiciare pe portalul datelor 
deschise – link-ul: 
http://date.gov.md/ro/system/fi
les/resources/2014-
10/doc%204%20-
%20Lista%20genurilor%20de
%20expertiz%C4%83.doc  
- lista-genurilor-de-expertiza-
judiciara  - întrebările-tip care 
pot fi soluţionate în cadrul 
fiecărui gen de expertiză, 



precum şi lista documentelor şi 
materialelor necesar de 
prezentat  expertului pentru 
întocmirea Raportului de 
expertiză. 
    Odată ce va începe să 
funcţioneze site-ul oficial al 
CNEJ, îndrumarul va fi plasat 
şi pe acesta. 

 

 

Director                                                                                        Gheorghe Creţu 

 

 

Ex. Lilia Florea  
Tel. (022) 232-609  


