Procuratura Republicii Moldova
Republica Moldova, MD-2005, mun.Chişinău, str.Mitropolit Bănulescu-Bodoni, 26,
tel.(022) 22-50-75, fa x (022) 21-20-32, e-mail: proc-gen@procuratura.md

DISPOZIŢIE
februarie 2018

nr. /^/28

Privind aprobarea Planului operaţional al
Procuraturii pentru anul 2018 în vederea
realizării Planului de Dezvoltare Strategică
(PDS) a Procuraturii pentru anii 2016-2020
/V

In vederea asigurării realizării Planului de Dezvoltare Strategică (PDS) a
Procuraturii pentru anii 2016-2020, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Superior al
Procurorilor nr. 12-226/16 din 14.09.2016 şi Ordinul Procurorului General nr. 9/7.2 din
23.02.2017, în temeiul art. 11 alin. (1) lit. f) din Legea cu privire la Procuratură, DISPUN:
1. A aproba Planul operaţional al Procuraturii pentru anul 2018 în vederea
realizării Planului de Dezvoltare Strategică (PDS) a Procuraturii pentru anii 2016-2020,
conform anexei.
2. Conducătorii subdiviziunilor Procuraturii Generale, procurorii pentru misiuni
speciale şi procurorii-şefi ai procuraturilor specializate şi teritoriale:
- vor întreprinde măsurile necesare pentru realizarea integrală şi în termenii stabiliţi
a acţiunilor/subacţiunilor prevăzute în Planul operaţional, pentru care au fost desemnaţi
responsabili;
- vor asigura prezentarea semestrială, pînă la data de 5 a primei luni din perioada
imediat următoare de raportare (05 iulie 2018 şi 05.01.2019), Secţiei politici, reforme şi
management al proiectelor din cadrul Direcţiei politici, reforme şi protecţia intereselor
societăţii, a informaţiei privind implementarea acţiunilor incluse în Planul nominalizat,
cu anexarea actelor confirmative prevăzute la indicatorii de performanţă.
3. A desemna Secţia politici, reforme şi management al proiectelor din cadrul
Direcţiei politici, reforme şi protecţia intereselor societăţii a Procuraturii Generale,
responsabilă pentru monitorizarea executării Planului operaţional.
4. Prezenta dispoziţie de adus la cunoştinţa personalului Procuraturii.
5. Controlul executării prezentei dispoziţii mi-1 asum.

Eduard HARUNJEN

Anexă
la Dispoziţia Procurorului General
nr. f X /28 din iX .02.2018

■ PLANUL
operaţiomai а1:Ргосц:гй1ргм .ретйгш iul 2018 în vederea realizării
Planului de Dezvoltare Strategică (PI)S) a P rocuraturii pentru anii 2016-2020
N r./o

Scop, o b ie c tiv e , acţiuni/subacţiuni
din PI)S

|

T erm en de
realizare

I

SuM ivîziiini
responsabile

In d icato ri de p erform an t

Obiectivul B: Revizuirea şi modificarea structurii şi modului de funcţionare a Procuraturii (îenerale, a procuraturilor specializate, municipale şi a celor teritoriale pentru
a promova o mai mare eficienţă şi responsabilitate, un management mai bun şi mai consecvent, o urmărire penală mai eficientă, precum şi o folosire mai eficientă a
resurselor

1.

Acţiunea 1 . îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii
activităţii Procuraturii prin selectarea personalului
detaşat (ofiţeri de urmărire penală, ofiţeri de
investigaţie, specialişti) şi prin cooperarea cu alte
organe de urmărire penală, inclusiv prin:

Semestrul II

DUPC
PA

® Acte departamentale /interdepartamentale
elaborate şi aprobate;

PCCOCS

• Echipe task force create;
• Ponderea cazurilor în care au fost utilizate
echipe task force

b.Elaborarea şi adoptarea instrucţiunilor interne,
politicilor şi/sau a procedurilor privind:
i.Delimitarea
rolurilor,
competenţelor,
responsabilităţilor şi modului de cooperare a
Procuraturii cu alte autorităţi;
ii.
c.
2.

Crearea (la necesitate) a echipelor task force;
Utilizarea echipelor task force;

Acţiunea 2. Susţinerea
simplificate, inclusiv prin:

aplicării

procedurilor

Semestrul I

DUPC

• Proiect de lege elaborat şi transmis;

DJ

• Numărul de acorduri de recunoaştere a

)

a.Elaborarea modificărilor legislative corespunzătoare
privind:
- Acordul de recunoaştere a vinovăţiei (să poată fi
aplicat şi în privinţa altor categorii de infracţiuni)

PA

vinovăţiei încheiate la etapa de urmărire penală;

PCCOCS

• Numărul cauzelor penale examinate în
procedură specială a acordui de recunoaştere a
vinovăţiei

SPRMP

- Reducerea mai mare a pedepsei în cazul aplicării
acordului de recunoaştere a vinovăţiei
b.Folosirea mai frecventă de către procurori a
acordului de recunoaştere a vinovăţiei
3.

Acţiunea 4. Elaborarea unui Studiu cu privire la Semestrul II
reorganizarea procuraturilor teritoriale, care să ofere
recomandări şi/sau soluţii alternative Procurorului
General pentru consolidarea în viitor a procuraturilor
teritoriale

PMS

•

Studiu elaborat şi recomandări formulate;

DUPC

•

Plan de realizare a recomandărilor formulate

DJ

Obiectivul 1): Stabilirea în cadrul Procuraturii a unui sistem comprehensiv de specializare a jrocurorilor în func ie de domeniul de activitate
4.

Acţiunea 1. Crearea unui Grup de lucru privind Trimestrul I
specializarea procurorilor

DUPC
DJ

• Grup de lucru
procurorilor creat

privind

specializarea •

5.

Acţiunea 2. Elaborarea unui Studiu care să identifice
necesităţile de specializare a procurorilor

Trimestrul I

GLSP

•

6.

Acţiunea 5. Implementarea noilor specializări şi
realizarea instruirii

Semestrul II

DUPC

• Numărul de specializări create în cadrul
Procuraturii cu descrierea calificării şi instruirii
necesare;

DJ
PA
PCCOCS

Studiu elaborat şi recomandări formulate

• Numărul de procurori calificaţi pe fiecare
domeniu de specializare care promovează

)
instruirea necesară sau alte cerinţe de calificare;
• Numărul
cauzelor
în
domeniile
de
specializare procesate de procurori calificaţi în
domeniile de specializare comparat cu numărul
cauzelor în domeniile de specializare procesate
de procurori fară calificare în domeniile de
specializare.
Obiectivul E: Promovarea eficientei în procesarea cauzelor penale, gestionarea efieientă a cauzelor, îmbunătăţirea datelor şi informaţiei prezentate publicului - prin
implementarea sistemului informaţional E-Dosar

7.

Acţiunea 2. Elaborarea în sistemul informaţional a
modelelor de acte procedurale pentru acţiunile procesuale
ale procurorilor

Trimestrul I

DUPC

• Modele de acte procedurale elaborate şi
aprobate

8.

Acţiunea 6. Elaborarea unui Plan detaliat şi stabilirea Trimestrul I
termenilor de realziare pentru implementarea treptată a
sistemului informational automatizat „Urmărire penală: EDosar” {plan de dezvoltare)

STICC

• Plan elaborat şi aprobat

9.

Acţiunea 7. Implementarea planului operaţional şi a
termenelor de realizare pentru dezvoltarea SIA „Urmărire
penală E-Dosar”, inclusiv:

Semestrul II

STICC

• Acte
normative
necesare
pentru
interconectarea
Sistemului
informaţional
automatizat „Urmărire penală: E-Dosar” cu alte
sisteme, elaborate şi aprobate;

a. Pregătirea tenderelor.
b. Achiziţionarea şi instalarea sistemelor IT.
c. Instruirea procurorilor.

DFA
SRU

• Sistem informaţional automatizat „Urmărire
penală: E-Dosar” interconectat cu alte sisteme
informaţionale de stat.
• Sisteme IT achiziţionate şi instalate.
• Echipament (software şi hardware) necesar
pentru
interconexiunea
Sistemului
informaţional automatizat cu alte sisteme

informaţionale, procurat şi instalat.
• Gradul
de
asigurare
a mentenanţei
Sistemului informaţional automatizat;
• Numărul/procentul cauzelor procesate
Sistemul informaţional automatizat;

în

• Durata medie a timpului alocat pentru
procesarea unei cauze în Sistemul informaţional
automatizat;
• Numărul de procurori instruiţi în domeniul
utilizării Sistemului informaţional automatizat.
Obiectivul F: M odernizarea si îmbunătăţirea capacităţilor profesionale în domeniile-cheie ale managementului Procuraturii

10.

Acţiunea 3. Elaborarea unui Studiu privind
capacităţile,
performanţele
şi
necesităţile
Procuraturii Generale în domeniul managementului Semestru I
proiectelor,
elaborarea
politicilor,
cercetare,
planificare, monitorizare şi evaluare, managementul
resurselor umane.

GLEMP

• Studiu elaborat şi recomandări formulate.

O b iectiv u l G: P ro m o v a rea în c r e d e r ii so cietă ţii în P ro cu ra tu ră prin co n so lid a r ea sta n d a r d elo r d e etică , im p lem en ta rea m ă su rilo r in tern e eficien te p entru
p rev en irea şi c o m b a te r e a co ru p ţiei şi p rin tr-o m ai m arc d e sch id ere şi tra n sp a r en ţă faţă de so cie ta te şi m ass m ed ia
11.
Cpl
Acţiunea 2. Dezvoltarea capacităţii Inspecţiei Semestrul I
• Program de instruire pentru inspectorii din

procurorilor de a investiga şi examina în mod
echitabil, eficient şi în timp util plângerile privind
comportamentul neetic sau corupt, precum şi alte
abateri disciplinare ale procurorilor, inclusiv prin:

IP

cadrul Inspecţiei
transmis CSP

procurorilor

elaborat

şi

c.Elaborarea şi implementarea unui program
comprehensiv de instruire pentru membrii Inspecţiei
procurorilor
12.

13.

Acţiunea 5. Organizarea, cel puţin semi-anuală, a Semestrial
unor briefing-uri cu participarea mass-media şi
societăţii civile
Acţiunea 6. Organizarea anuală a zilelor uşilor Semestrul II
deschise la Procuratura Generală

SRP

• Briefing-uri organizate

SRP

•

Zilele uşilor deschise organizate

PMS
SSPA

14.

15.

Acţiunea 9. Realizarea/implementarea:

Semestrul II

SCASIARS
SRP

a.Campaniilor de conştientizare de către public a eticii
şi conduitei profesionale a procurorilor

IP

Acţiunea 10. Realizarea unui studiu privind Semestrul II
obstacolele existente în cadrul Procuraturii pentru
diversitate (inclusiv, cel puţin de gender şi etnică) la
angajare, promovare, conducere, reprezentare şi
participarea la luarea deciziilor, care să conţină
recomandări pentru înlăturarea (sau ameliorarea)
unor astfel de obstacole.

PMS

• Campanii de conştientizare de către public a
eticii şi conduitei profesionale realizate

PMS
•

Studiu elaborat şi recomandări formulate

SRU

O b ie c tiv u l H: Im p lem en ta rea e fic ie n tă , resp o n sa b ilă şi în tim p util a (1) noii L egi cu p riv ire la P ro cu ra tu ră , (2) o b lig a ţiilo r co n tin u e a P G şi C S P p otrivit
S tr a te g ie i d e R efo rm a re a S ecto ru lu i Ju stiţiei şi (3) a cestu i P rogram de D ezv o lta re S tra teg ică
16.
CCRP
Acţiunea 4. Elaborarea de către CCRP a măsurilor de Semestrul I
• Raport de monitorizare întocmit

management corespunzătoare pentru monitorizarea
continuă a progreselor implementării acţiunilor
prevăzute de acest PDS, noii Legi cu privire la
Procuratură şi Strategiei de Reformare a Sectorului

SPRMP

recomandări formulate

şi

Justiţiei
17.

scoiM 'i. s t r a t i f i c

PROC

CCRP
DUPC
DJ
SPRMP

Acţiunea 6. Elaborarea şi adoptarea de către PG a Semestrul II
regulamentelor, ordinelor, indicaţiilor, instrucţiunilor
şi altor documente de ordin administrativ interne
necesare
adiţionale
recomandate
pentru
implementarea eficientă a noii Legi cu privire la
Procuratură
n

:

( O M IM \

• Numărul de acte normative departamentale
elaborate/modificate

V

...*...iii

: :.....J

O b iectiv u l A : A sig u r a r e a fo lo sirii e fic ie n te şi a ccesu l ech ita b il la o p o rtu n ită ţile de in stru ire d isp o n ib ile p en tru a su sţin e efo rtu rile de p erfecţio n a re a
c u n o ştin ţe lo r şi a b ilită ţilo r p r o fesio n a le ale p ro cu ro rilo r, in sp ecto r ilo r în cad ru l in sp ecţiei p r o cu ro rilo r şi co n su lta n ţilo r p ro cu ro rilo r, in clu siv in stru irea
p r o c u r o r ilo r p o triv it sp e c ia liz ă r ilo r lo r şi c o n so lid a re a r e sp o n sa b ilită ţii p ro fesio n a le, resp ec ta r ea sta n d a r d e lo r în d o m en iu l d rep tu r ilo r o m u lu i şi a
p rev en irii şi co m b a te r ii coru p ţiei
18.
Cpl
Acţiunea 1. Susţinerea beneficiarilor instruirii de a Anual
• Numărul/procentul procurorilor şi celorlalţi

folosi oportunităţile de instruire oferite de Institutul
Naţional al Justiţiei , instituţiile de învăţământ
superior din Republica Moldova, şi alţi donatori
externi

SRU

beneficiari care au obţinut cele 40 de ore de
instruire continuă cerute anual
»

O b iectiv u l B: In stitu ţio n a li/a r c a un ei cu ltu ri d e p erfecţio n a re co n tin u ă şi a u n or m eca n ism e pentru id en tifica rea n ecesită ţilo r su p lim en ta re d e in stru ire a
p ro cu ro rilo r, in sp e c to r ilo r în ca d ru l in sp ecţiei p ro cu ro r ilo r şi c o n su lta n ţilo r p ro cu ro rilo r

19.

Acţiunea 1. Elaborarea regulamentului Comisiei
pentru instruire

Trimestrul I

Cpl

• Regulament al Comisiei pentru instruire
elaborat şi aprobat

20.

Acţiunea 2. Anual această Comisie împreună cu Anual
secţia resurse umane va:
a.Realiza anual un sondaj privind necesităţile de
instruire ale beneficiarilor instruirii
c.Propune
Institutului
Naţional
al
Justiţiei
modificarea cursurilor de instruire iniţială a
candidaţilor la funcţia de procurori

Cpl
SRU

• Sondaje
cu
privire
la
necesităţile
{domenii, tematicile, beneficiarii) de instruire
realziate;
• Propuneri penru instruire transmise CSP
A

Obiectivul С: Susţinerea continuă a dezvoltării Institutului Naţional al Justiţiei ca centru de instruire pentru formarea iniţială şi continuă a procurorilor

21.

Acţiunea 2. Sprijinirea în mod activ a dezvoltării Semestrul II
instituţionale accelerate a Institutului Naţional al
Justiţiei pentru a promova profesionalizarea
procurorilor şi a altor categorii de personal din
sectorul justiţiei din Moldova, şi funcţionarea
sistemului de justiţie al Republicii Moldova, cu o
eficacitate şi eficienţă crescută

Cpl

• Numărul de cursuri de formare continuă noi
pentru procurori elaborate si livrate de INJ

22.

Acţiunea 3. Cooperarea cu Institutului Naţional al
Justiţiei
pentru revizuirea programelor sale de
instruire ca acestea să corespundă necesităţilor de
instruire a beneficiarilor instruirii şi să conţină metode
moderne de predare

Semestrul I

Cpl

• Programe de instruire revizuite

SC O P U L ST R A TEG IC III :

23.

Acţiunea 1. Promovarea aplicării pedepselor penale
proporţionale pentru infracţiunile de corupţie

Anual

DJ
PA

• Studiu cu privire la proporţionalitatea
pedepselor aplicate pentru infracţiunile de
corupţie şi recomandări formulate;
• Ponderea aplicării pedepselor proporţionale
pentru infracţiunile de corupţie

O b iectiv В: îm b u n ă tă ţir e a ca lită ţii ju stiţie i şi c reşterea în cred erii p u b lice în sistem u l de ju stiţie
24.

Acţiunea 1. Participarea la implementarea politicii Anual
penale a statului în vederea umanizării pedepselor
aplicate, inclusiv a măsurilor preventive

DJ
DUPC
SJJ

A b r e v ie r i u tiliza te :

PA
PCCOCS
DUPC
DJ
DFA
SPRMP
STICC
SSPA
SJJ
SCASIARS
SRU
SRP
PMS
IP
CCRP
Cpl
GLSP
GLEMP

Procuratura Anticorupţie;
Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale;
Direcţia urmărire penală şi criminalistică;
Direcţia judiciară;
Direcţia finanţe şi administrare;
Secţia politici, reforme şi management al procuraturii;
Secţia tehnologii informaţionale şi combaterea crimelor cibernetice;
Secţia secretariat, petiţii şi audienţă;
Secţia justiţie j uvenilă;
Secţia controlul activităţii speciale de investigaţii şi asigurarea regimului
secret;
Secţia resurse umane;
Secţia relaţii publice;
Procurorii pentru misiuni speciale;
Inspecţia procurorilor;
Comisia de Coordonare a Reformei Procuraturii;
Comisia pentru instruire;
Grupul de lucru privind specializarea procurorilor;
Grupul de lucru privind eficientizarea managementului Procuraturii

• Studiu cu privire la necesitatea umanizării
pedepselor, inclusiv a măsurilor preventive,
efectuat şi recomnadări formulate;

