Raportarea de către CNEJ pentru anul 2015
asupra acţiunilor din Pilonul II al Planului de acţiuni pentru implementarea SRSJ 2011-2016
PILONUL II. Justiţia penală
Direcţia strategică 2.3. Consolidarea capacităţilor profesionale individuale şi instituţionale de investigare a infracţiunilor
Denumirea acţiunii: 2.3.1. Implementarea unor metode moderne de investigare şi urmărire penală (tehnologii informaţionale, expertize moderne etc.)

Acţiuni

Indicatori de
produs/Rezultat
1. Studiu de fezabilitate în
vederea necesităţii
construcţiei unui sediu nou
CNEJ conform cerinţelor
europene efectuat (anul
2015)

2.3.1(4).Construcția
unui
sediu nou al Centrului
Naţional
de
Expertiză
Judiciară
conform
cerinţelor,
normelor
şi
standardelor
europene,
având condiţii de mediu
(energie electrică, căldură, 2. Sediu nou CNEJ construit
sistem de apă-canalizare, (anul 2016)
sisteme de ventilare etc.)
corespunzătoare
sediilor
înzestrate cu laboratoare
specializate (de
fizică,
chimie, balistică, radiologie
etc.)
(pct.2.3.1(4))
2.3.1(5)
Achiziția 1. Echipament achiziționat
echipamentului
modern
necesar pentru cercetări şi
investigaţii
în
cadrul
expertizelor judiciare

Termen de
realizare
30 decembrie 2015 pentru
efectuarea Studiului

30 decembrie

Responsabil/
Subdiviziune
Ministerul Justiţiei
CNEJ

Responsabil
Descriere succintă
Nerealizat: motivul - lipsa
de bani. Urmare a
Dispoziţiei Ministerului
Finanţelor nr.ieşire 0904/573 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.

CNEJ

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

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

(pct.2.3.1(5))
2.3.1(6)
Elaborarea 1. Metodologii elaborate şi
metodologiilor de efectuare aprobate pentru 23 de
a fiecărui tip de expertiză genuri de expertiză
judiciară

30 decembrie

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).

(pct.2.3.1(6))
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