
 

               Aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr.808 

din 7 octombrie 2014  

 

Planul naţional de acţiuni pentru implementarea 

Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016 

 

Numă-

rul 

artico-

lului  

din 

Acord 

Prevederile 

Acordului de Asociere 

Priorităţile 

Agendei  

de Asociere 

Măsurile de implementare  Instituţii 

responsabile 

Termenul 

de 

implemen-

tare 

Acoperirea 

financiară 

 

1 2 3 4 5 6 7 

TITLUL I. PRINCIPII GENERALE 

2  (1) Respectarea principiilor 

democratice, a drepturilor 

omului și a libertăților 

fundamentale, astfel cum sînt 

proclamate în Declarația 

Universală a Drepturilor 

Omului și definite în Convenția 

europeană pentru apărarea 

drepturilor omului și a 

libertăților fundamentale, în 

Actul final de la Helsinki din 

1975 al Conferinței pentru 

Securitate și Cooperare în 

Europa, precum și în Carta de 

la Paris pentru o nouă Europă 

din 1990, reprezintă baza 

politicilor interne și externe ale 

părților și constituie un element 

esențial al prezentului acord. 

Combaterea proliferării 

armelor de distrugere în masă, 

a materialelor conexe și a 

vectorilor acestora constituie, 

de asemenea, un element 

 1. Asigurarea respectării principiilor 

respective în procesul de implementare a 

agendei de reforme interne a Republicii 

Moldova 

Autorităţile publice 

centrale 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 
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crucial al prezentului acord 

(2) Părțile își reiterează 

angajamentul față de principiile 

economiei de piață, față de 

dezvoltarea durabilă și față de 

un multilateralism eficace 

 2. Asigurarea respectării principiilor 

respective în procesul de implementare a 

agendei de reforme interne a Republicii 

Moldova 

Autorităţile publice 

centrale 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

(3) Părțile își reafirmă respectul 

față de principiile statului de 

drept și ale bunei guvernanțe, 

precum și obligațiile lor 

internaționale, în special în 

cadrul ONU, al Consiliului 

Europei și al OSCE 

 3. Asigurarea respectării principiilor 

respective în procesul de implementare a 

agendei de reforme interne a Republicii 

Moldova 

Autorităţile publice 

centrale 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

(4) Părțile se angajează să 

încurajeze cooperarea și bunele 

relații de vecinătate, inclusiv 

cooperarea în domeniul 

dezvoltării de proiecte de 

interes comun, îndeosebi cele 

legate de prevenirea și 

combaterea corupției, a 

activităților criminale, 

organizate sau de alt tip, 

inclusiv cele cu caracter 

transnațional, și a terorismului. 

Acest angajament constituie un 

factor-cheie în dezvoltarea 

relațiilor și a cooperării între 

părți și contribuie la menținerea 

păcii și a stabilității în regiune 

 

 

 

 

 4. Realizarea planurilor naţionale  de acţiuni 

pentru anii 2014-2016 în domeniul afacerilor 

interne, inclusiv vizînd componentele cu 

caracter transnațional ale acestora 

Ministerul 

Afacerilor Interne, 

Serviciul Vamal, 

Centrul Naţional 

Anticorupţie, 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate 

 

2015-2016 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

TITLUL II. DIALOGUL POLITIC ŞI REFORMELE, COOPERAREA ÎN DOMENIUL POLITICII EXTERNE ŞI DE SECURITATE 

3 Obiectivele dialogului politic 

Dialogul politic în toate domeniile de interes reciproc, inclusiv în ceea ce privește aspectele externe și de securitate, precum și reformele interne, este 
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dezvoltat și consolidat în continuare între părți. Acest lucru va antrena creșterea eficacității cooperării politice și va promova convergența în ceea ce privește 

aspectele de politică externă și de securitate 

 (2) Obiectivele dialogului 

politic sînt: 

(a) Aprofundarea asocierii 

politice și sporirea 

convergenței și a eficacității 
politice și a politicii de 

securitate 

 1. Realizarea eficientă a prevederilor 

Acordului de Asociere Republica Moldova – 

UE avînd drept obiectiv asocierea politică a 

ţării noastre cu UE 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene, 

autorităţile 

administrației publice 

centrale 

2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

 (c) Consolidarea cooperării și a 

dialogului între părți cu privire 

la securitatea internațională și 

la gestionarea crizelor în lume, 

îndeosebi pentru a aborda 

problemele și principalele 

amenințări la nivel mondial și 

regional 

 2. Intensificarea dialogului în cadrul 

organizațiilor internaționale și europene 

relevante în vederea eficientizării acțiunilor 

vizînd asigurarea stabilității și securității la 

nivel global și regional 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene, 

autorităţile 

administrației publice 

centrale 

 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

 (e)  Consolidarea respectării 

principiilor democratice, a 

statului de drept și a bunei 

guvernanțe, a drepturilor 

omului și a libertăților 

fundamentale, inclusiv a 

drepturilor persoanelor care 

aparțin minorităților, precum și 

contribuirea la consolidarea 

reformelor politice naționale 

2.1. Dialogul 

politic şi reforma 

- Implementarea 

Planului naţional 

de acţiuni în 

domeniul 

drepturilor omului 

pe anii 2011-2014 

cu accent pe 

grupurile cele mai 

vulnerabile și 

coordonarea 

planificării în 

domeniul 

drepturilor omului 

cu procesul 

bugetar, pentru a 

aloca resurse 

suficiente unei 

3. Ajustarea continuă a actelor legislative şi 

normative la prevederile Convenţiei ONU 

privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi 

 

 

 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei, Ministerul 

Sănătății, Ministerul 

Educației, Ministerul 

Justiției, Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor, 

Ministerul 

Finanțelor, Oficiul 

Avocatului 

Poporului, 

Consiliul pentru 

prevenirea şi 

eliminarea 

discriminării şi  

 

asigurării egalităţii 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 
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implementări 

efective 

 

4. Implementarea observaţiilor şi 

recomandărilor Comitetului ONU pentru 

Drepturile Economice, Sociale şi Culturale 

pe marginea celui de-al doilea Raport 

periodic al Republicii Moldova privind 

implementarea Pactului internaţional cu 

privire la drepturile economice, sociale şi 

culturale pe anii 2012-2015 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei 

 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

5. Semnarea şi ratificarea Protocolului 

opţional la Pactul internaţional cu privire la 

drepturile economice, sociale şi culturale cu 

privire la procedura de plîngeri individuale 

 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

6. Consolidarea mecanismului de coordonare 

şi implementare a reformei de 

dezinstituționalizare 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei, Ministerul 

Sănătății 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

7. Recunoașterea capacității juridice pentru 

persoanele cu dizabilități și înlocuirea tutelei 

pentru adulți prin modele alternative de 

suport în luarea deciziilor (racordarea 

cadrului legislativ național la prevederile 

articolului 12  din Convenția ONU privind 

drepturile persoanelor cu dizabilități) 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei, Ministerul 

Sănătății 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

8. Semnarea Convenției Consiliului Europei 

privind prevenirea și combaterea violenţei 

împotriva femeilor şi a violenţei în familie 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei, Ministerul 

Afacerilor Interne, 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

Semestrul I, 

2016 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

9. Ajustarea Codului penal şi altor legi 

naționale relevante la standardele 

internaționale în domeniu și consolidarea 

implementării acestora pentru prevenirea, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Procuratura 

Generală, Ministerul 

Justiţiei 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 
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protecția, investigarea, judecarea, pedepsirea 

făptașilor și reabilitarea victimelor 

10. Modificarea şi completarea unor acte 

legislative în domeniul prevenirii şi 

combaterii violenţei în familie în vederea 

eficientizării mecanismului de soluţionare a 

actelor de violenţă în familie şi asigurării 

armonizării cadrului legal naţional la 

standardele europene 

 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei, Ministerul 

Afacerilor Interne, 

Procuratura 

Generală, Ministerul 

Justiţiei 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

11. Asigurarea accesului la asistenţa juridică 

garantată de stat pentru victimele violenţei 

domestice 

Consiliul Naţional 

pentru Asistenţă 

Juridică Garantată de 

Stat,  

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

12. Asigurarea instruirii obligatorii a 

judecătorilor, procurorilor, poliţiştilor şi 

reprezentanţilor organelor de drept privind 

prevederile legale internaționale și naționale  

referitoare la violența în bază de gen 

 

Institutul Naţional al 

Justiţiei, Ministerul 

Afacerilor Interne, 

Procuratura 

Generală, Ministerul 

Justiţiei, Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

    

13
1 
Elaborarea şi adoptarea Strategiei de 

integrare a Minorităţilor Naţionale pentru 

Republic Moldova 

Biroul Relaţii 

Interetnice 

Semestrul 

II, 2015 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

14. Implementarea Planului de acţiuni 

privind susţinerea populaţiei de etnie romă 

din Republica Moldova pentru anii 2011-

2015, Hotărîrea Guvernului nr.494 din 8 iulie 

2011 

Biroul Relaţii 

Interetnice,  

Ministerul Muncii 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei autorităţile 

administraţiei 

2015 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 
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publice centrale şi 

locale 

14
1 
Elaborarea şi adoptarea Planului de 

acţiuni privind susţinerea populaţiei de etnie 

romă din Republica Moldova pentru anii 

2016-2020 

Biroul Relaţii 

Interetnice,  

Ministerul Muncii 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei 

Trimestrul 

IV, 2015 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

15. Organizarea  acţiunilor de promovare 

(reuniuni, mese rotunde, conferinţe, 

concursuri, campanii de informare, spoturi 

sociale) a drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului 

 

Oficiul Avocatului 

Poporului, 

Comisia pentru 

implementarea 

Planului naţional de 

acţiuni în domeniul 

drepturilor omului pe 

anii 2011-2014, 

Biroul Relaţii 

Interetnice 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

16. Organizarea unor acţiuni de promovare a 

toleranţei şi a diversităţii culturale 

Autorităţile 

administraţiei 

publice locale, 

Biroul Relaţii 

Interetnice, 

Oficiul Avocatului 

Poporului, 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

    

18. Modificarea legislaţiei pentru a elimina 

barierele identificate de Consiliul pentru 

prevenirea şi eliminarea discriminării şi 

asigurarea egalităţii 

 

 

 

Ministerul Justiţiei 

Consiliul pentru 

prevenirea şi 

eliminarea 

discriminării şi 

asigurarea egalităţii  

Semestru II, 

2015 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 
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Notă: Consiliul pentru prevenirea şi 

eliminarea discriminării şi asigurarea 

egalităţii va elabora proiectul de propuneri şi 

va remite Ministerului Justiţiei pentru 

promovare 

19. Consolidarea capacităţii autorităţilor 

publice, organelor de drept, sectorului privat 

şi ale societăţii civile în domeniul prevenirii 

şi combaterii discriminării 

Consiliul pentru 

prevenirea şi 

eliminarea 

discriminării şi 

asigurarea egalităţii, 

Oficiul Avocatului 

Poporului, 

autorităţile publice 

centrale şi  locale 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

2.1 (iii).  Dialogul 

politic şi reforma 

- Luarea în 

considerare a 

recomandărilor 

structurilor și 

experților 

Consiliului 

Europei 

referitoare la 

conformarea la - 

Convenția-cadru 

pentru protecția 

minorităților 

naționale și 

implementarea 

acestora în modul 

convenit cu 

structurile sau 

experții 
menționați mai 

sus 

20. Organizarea celui de-al IV-lea ciclu de 

monitorizare a implementării Convenţiei-

cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale 

în Republica Moldova de către Consiliul 

Europei (prezentarea celui de-al IV-lea 

Raport periodic al Republicii Moldova  

privind implementarea Convenţiei-cadru) 

Biroul Relaţii 

Interetnice, 

autorităţile publice 

centrale şi locale 

2014-2015 În limitele 

resurselor 

bugetare 

21. Asigurarea implementării recomandărilor 

celui de-al IV-lea ciclu de monitorizare a 

implementării Convenţiei-cadru pentru 

protecţia minorităţilor naţionale în Republica 

Moldova de către Consiliul Europei 

Biroul Relaţii 

Interetnice, 

autorităţile publice 

centrale şi locale 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 
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2.1. Dialogul 

politic şi reforma 

- Asigurarea 

executării efective 

a hotărîrilor Curții 
Europene pentru 

Drepturile Omului 

22. Modificarea cadrului normativ relativ la 

activitatea Agentului Guvernamental, în 

special în sensul introducerii unor 

reglementări specifice în privinţa executării 

hotărîrilor şi deciziilor CEDO 

Notă: Proiect elaborat şi remis spre 

examinare Guvernului 

Ministerul Justiţiei 

 

30 

septembrie 

2014 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

2.1. Dialogul 

politic şi reforma 

- Menținerea 

mecanismelor pre- 

și extra-judiciare 

efective pentru 

soluționarea 

litigiilor, inclusiv 

în domeniul 

drepturilor și 

libertăților 

fundamentale ale 

omului 

23. Elaborarea proiectul de modificare a 

cadrului normativ privind funcţionarea 

instituţiei medierii în domenii specifice 

(litigii familiale, civile şi comerciale, de 

muncă, de contencios administrativ, privind 

protecţia consumatorului) 

 

Notă: Proiect de lege elaborat şi remis 

Guvernului spre examinare 

Ministerul Justiţiei, 

Consiliul de Mediere 

 

30 

decembrie 

2014 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

4 Reforma internă 

Părțile  cooperează în 

următoarele domenii:  

(a) dezvoltarea, consolidarea și 

creșterea stabilității și a 

eficacității instituțiilor 

democratice și a statului de 

drept;  

(b) asigurarea respectării 

drepturilor omului și a 

libertăților fundamentale;  

(c) realizarea de noi progrese în 

ceea ce privește reforma 

2.1. Dialogul 

politic şi reforma 

- Clarificarea 

competențelor 

Curții 
Constituționale și 

procedurilor de 

desemnare a 

membrilor 

acesteia, în 

cooperare strînsă 

cu Comisia de la 

Veneția 

 

1. Elaborarea proiectului de modificare a 

Constituţiei Republicii Moldova în partea ce 

ţine de componenţa şi criteriile de selectare a 

judecătorilor Curţii Constituţionale 

 

Notă: Proiect de lege  elaborat şi remis spre 

examinare Guvernului 

Ministerul Justiţiei 30 

decembrie 

2014 

În limitele 

resurselor 

bugetare 
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sistemului judiciar și a 

legislației, astfel încît să se 

asigure independența 

sistemului judiciar, să se 

consolideze capacitatea 

administrativă a acestuia și să 

se garanteze imparțialitatea și 

eficacitatea organismelor de 

asigurare a respectării legii;  

(d) continuarea reformei 

administrației publice și crearea 

unui corp al funcționarilor 

publici responsabil, eficient, 

transparent și profesionist, 

precum și  

(e) asigurarea eficacității în 

lupta împotriva corupției, 

îndeosebi în vederea 

îmbunătățirii cooperării 

internaționale privind 

combaterea corupției, precum 

și a asigurării unei puneri în 

aplicare eficace a 

instrumentelor juridice 

internaționale relevante, cum ar 

fi Convenția Organizației 

Națiunilor Unite împotriva 

corupției din 2003 

 

2.1. Dialogul 

politic şi reforma 

- Actualizarea 

cadrului juridic cu 

privire la 

finanțarea 

partidelor politice 

și campaniilor 

electorale în 

lumina opiniilor 

comune ale 

OSCE/ODIHR și 

ale Comisiei de la 

Veneția, precum şi 

ale recomandării 

înaintate de către 

Grupul de State 

împotriva 

Corupției 

(GRECO) cu 

privire la 

transparența 

finanțării 

partidelor 

2. Adoptarea proiectului de lege cu privire la 

finanţarea partidelor politice şi a campaniilor 

electorale 

 

Notă: Proiectul este deja transmis 

Parlamentului 

 

Ministerul Justiţiei 30 

septembrie 

2014 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

2.1. Dialogul 

politic şi reforma 

- Revizuirea 

legislației în 

vigoare care 

consideră numirea 

judecătorilor cu 

titlu permanent 

drept extindere a 

primei numiri, 

pentru care 

judecătorii trebuie 

să întrunească 

cerinţele 

3. Elaborarea proiectului de  modificare a 

Constituţiei Republicii Moldova în partea ce 

ţine de termenul iniţial de numire a 

judecătorilor şi  selectarea judecătorilor 

Curţii Supreme de Justiţie, precum şi în 

vederea concretizării rolului Consiliului 

Superior al Magistraturii în procesul de 

autoadministrare a sistemului judecătoresc, 

componenţei şi competenţelor acestuia 

 

Notă: Proiect de lege elaborat şi remis spre 

examinare Guvernului 

Ministerul Justiţiei 30 

septembrie 

2014 

În limitele 

resurselor 

bugetare 
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prestabilite 

2.1. Dialogul 

politic şi reforma 

Revizuirea 

legislației în 

vigoare pentru a 

acorda un rol 

preeminent 

Consiliului 

Superior al 

Magistraturii în 

luarea deciziilor 

cu privire la 

alocarea 

resurselor pentru 

instanțele de 

judecată 

 

4. Elaborarea proiectului de  modificare a 

actelor legislative necesare implementării 

modificărilor operate în Constituţia 

Republicii Moldova (prevăzute la punctul de 

mai sus)  

 

Notă: Proiect de lege elaborat şi remis spre 

examinare Guvernului 

Ministerul Justiţiei 30 

decembrie 

2014 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

2.1. Dialogul 

politic şi reforma 

- Revizuirea 

legislației în 

vigoare cu privire 

la judecători, 

procurori, avocați 
și alte profesii ce 

țin de domeniul 

juridic pentru 

promovarea 

toleranței zero 

faţă de corupție și 

prevenirea tuturor 

formelor de 

comportament 

corupt;  

implementarea 

5. Revizuirea proiectului de lege cu privire la 

răspunderea disciplinară a judecătorilor 

 

Notă: Proiectul este deja transmis 

Parlamentului 

Ministerul Justiţiei 

 

30 

decembrie 

2014 

În limitele 

resurselor 

bugetare 
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noului sistem de 

răspundere 

disciplinară 

pentru judecători, 

asigurînd 

responsabilitatea 

acestora  

în faţa societăţii 

2.1. Dialogul 

politic şi reforma 

- Întreprinderea 

acțiunilor pentru 

promovarea 

independenței 

instituțiilor din 

sectorul justiției, 

astfel încît 

acestea să nu fie 

supuse presiunii 

politice sau 

oricăror altor 

forme de presiune 

din partea 

administrației, 

Guvernului sau 

Parlamentului; 

implementarea 

noului sistem de 

răspundere 

disciplinară 

pentru judecători, 

asigurîndu-se  

onorarea 

responsabilităţii 

acestora în fața 

societății  

 6. Revizuirea cadrului constituţional privind 

procedura de numire şi demitere a 

procurorului general şi stabilirea unor criterii 

clare, transparente şi obiective de selectare a 

candidaţilor pentru această funcţie 

 

Notă: Proiect de lege elaborat şi remis spre 

examinare Guvernului 

 

Ministerul Justiţiei 

 

30 mai 2015 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

2.1. Dialogul 

politic şi reforma 

7. Definitivarea modificărilor legislative cu 

privire la reforma Procuraturii 

Ministerul Justiţiei, 

Procuratura 

2014-2015 În limitele 

resurselor 
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- Realizarea 

reformei 

instituţionale 

 Generală 

 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

8. Avizarea acestor modificări de către 

instituţii internaţionale competente (Comisia 

de la Veneţia ODIHR) 

 

Ministerul Justiţiei, 

Procuratura 

Generală 

2014-2015 În limitele 

resurselor 

bugetare 

9. Adoptarea şi implementarea noilor 

prevederi 

Ministerul Justiţiei, 

Procuratura 

Generală 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

 9
1 
Elaborarea şi aprobarea unui proiect de 

lege în vederea restabilirii garanţiiolor de 

independenţă a CNA Anticorupţie 

CNA 

 

Semestrul 

II, 2015 

 

2.1. Dialogul 

politic şi reforma 

- Avansarea 

procedurilor de 

transferare a 

competențelor 

asupra centrelor 

de detenție 

preventivă de la 

Ministerul 

Afacerilor Interne 

către Ministerul 

Justiției 

10. Elaborarea proiectului de hotărîre a 

Guvernului privind transferul poliţiei 

judecătoreşti în subordinea Ministerului 

Justiţiei 

 

Notă: Proiect de hotărîre elaborat şi remis 

spre examinare Guvernului 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul 

Afacerilor Interne 

Trimestrul I, 

2016 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

2.1. Dialogul 

politic şi reforma 

- Revizuirea 

cadrului juridic 

privind Institutul 

Național al 

Justiției, cu scopul 

de a moderniza 

sistemul de 

instruire a 

11. Elaborarea proiectului de modificare a 

unor acte legislative, inclusiv a Legii nr. 152-

XVI din 8 iunie 2006 privind Institutul 

Naţional al Justiţiei și a altor acte legislative 

şi normative referitoare la instruirea 

procurorilor, judecătorilor și a altor persoane 

care contribuie la înfăptuirea justiţiei 

 

Notă: Proiect de lege  elaborat şi remis spre 

examinare Guvernului 

Ministerul Justiţiei, 

Institutul Naţional al 

Justiţiei 

1 octombrie 

2014 

În limitele 

resurselor 

bugetare 
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judecătorilor și 

procurorilor și de 

a asigura 

eficientizarea 

activității acestuia 

 

 

2.1. Dialogul 

politic şi reforma 

- Implementarea 

reformei 

institutului de 

Avocat al 

Poporului/ 

Ombudsman în 

conformitate cu 

Legea nr.52 din 3 

aprilie 2014 cu 

privire la 

Avocatul 

Poporului 

(Ombudsmanul) 

12. Iniţierea procedurii de completare a 

Constituţiei Republicii Moldova cu dispoziţii 

privind Avocatul Poporului 

 

Notă: Proiect de lege de modificare elaborat 

şi remis spre examinare Guvernului 

Ministerul Justiţiei 2015-2015 În limitele 

resurselor 

bugetare 

13. Realizarea reformei interne a Instituţiei 

naţionale de protecţie a drepturilor omului, 

conform prevederilor Legii cu privire la 

Avocatul Poporului (Ombudsmanul) 

 

 

Oficiul Avocatului 

Poporului 

 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

14. Întreprinderea acţiunilor de promovare a 

reformei instituţiei naţionale de protecţie a 

drepturilor omului şi de informare a 

populaţiei despre atribuţiile funcţionale ale  

Avocatului Poporului 

Oficiul Avocatului 

Poporului 

 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

15. Crearea condiţiilor adecvate pentru 

activitatea eficientă a  instituţiei naţionale a 

Ombudsmanului, prin alocarea mijloacelor 

necesare procurării unui sediu       

Cancelaria de Stat 

Ministerul 

Finanţelor 

 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

2.1 (iii). Dialogul 

politic şi reforma 
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2.3. Cooperarea 

în domeniul 

justiţiei, libertăţii 

şi securităţii 

 

18. Armonizarea cadrului legislativ şi de 

politici la cele mai bune practici ale  UE şi 

statelor membre UE privind reforma 

sistemului judiciar  

Ministerul Justiţiei, 

Consiliul Superior 

al Magistraturii 

2015 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

19. Implementarea prevederilor Convenţiei 

ONU împotriva corupţiei din 2003, inclusiv 

prin organizarea la nivel naţional a şedinţelor 

şi întrunirilor cu reprezentanţii structurilor de 

forţă 

Centrul Naţional 

Anticorupţie, 

Ministerul Justiţiei, 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Procuratura 

Generală 

2015 - 2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

2.1. Dialogul 

politic şi reforma 

Maltratare şi 

tortură 

- Instituirea unui 

cadru de politică 

cuprinzător pentru 

prevenirea și 

combaterea 

impunității în 

baza liniilor 

directorii privind 

eradicarea 

impunității pentru 

încălcări grave ale 

drepturilor omului 

(Consiliul 

Europei, 2011)  

20. Investigarea eficientă şi promptă a 

cazurilor de tortură şi rele tratamente 

 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul Justiţiei 

(Departamentul 

Instituţiilor 

Penetenciare), 

Ministerul Sănătăţii 

(examinarea 

medicală a 

deţinuţilor) 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

21. Organizarea activității de prevenire a 

torturii conform Legii cu privire la Avocatul 

Poporului (Ombudsmanul) 

Oficiul Avocatului 

Poporului, 

Ministerul 

Afacerilor Interne, 

Institutul Naţional al 

Justiţiei, 

Ministerul Justiţiei 

Semestrul 

II, 2015 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 
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- Abordarea 

efectivă a oricăror 

cazuri raportate 

de maltratare a 

deținuților de 

către oficialii 

organelor de 

ocrotire a 

normelor de drept, 

în special în 

detenția 

preventivă 

- Garantarea 

statului de drept şi 

protecţia 

drepturilor omului 

prin dezvoltarea 

unei forţe a 

poliţiei accesibile, 

responsabile, 

eficiente, 

transparente şi 

profesioniste, 

introducerea unei 

abordări bazate pe 

drepturile poliţiei, 

precum şi lupta 

împotriva 

criminalităţii, 

inclusiv a 

criminalităţii 

informatice 

22. Elaborarea normelor de conduită şi 

integritate în cadrul organelor de ocrotire a 

normelor de drept la nivel naţional 

 

 

Centrul Naţional 

Anticorupţie, 

Ministerul 

Afacerilor Interne, 

Procuratura 

Generală 

2014 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

23. Elaborarea Conceptului sectorial de 

prevenire a criminalităţii 

Ministerul 

Afacerilor Interne 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

24. Dezvoltarea şi perfecţionarea sistemului 

de pregătire iniţială şi continuă a poliţiştilor 

bazat pe principiile comunitare ale activităţii 

Poliţiei 

Ministerul 

Afacerilor Interne 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

25. Implementarea continuă a principiului 

„toleranţă zero” faţă de corupţie, acte de 

tortură, încălcarea drepturilor şi libertăţilor 

legitime, atitudini şi tratamente 

discriminatorii din partea angajaţilor 

sistemului afacerilor interne 

Procuratura 

Generală, Ministerul 

Afacerilor Interne, 

Centrul Naţional 

Anticorupţie, 

Ministerul Justiţiei, 

Serviciul Vamal 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 
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26. Consolidarea capacităţilor de prevenire şi 

combatere a criminalităţii prin modernizarea 

metodelor, mijloacelor şi indicatorilor de 

performanţă utilizaţi 

Ministerul 

Afacerilor Interne, 

Centrul Naţional 

Anticorupţie, 

Procuratura 

Generală, Serviciul 

Vamal 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

27. Asigurarea capacităţilor sporite şi 

interoperabilităţii autorităţilor de resort 

pentru garantarea ordinii şi securităţii în 

spaţiile publice 

Ministerul 

Afacerilor Interne 

 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

- Asigurarea 

respectării 

drepturilor şi 

libertăţilor 

fundamentale ale 

omului prin 

cooperare 

cuprinzătoare în 

vederea protecţiei 

drepturilor şi 

libertăţilor 

fundamentale ale 

omului 

 

Anticorupţie şi 

reforma 

administrativă  

 

- Implementarea 

Strategiei 

naționale 

anticorupție pe 

anii  2011-2015 și 

Planului de 

acțiuni pe anii 

2014-2015 

28. Realizarea Planului de acţiuni pe anii 

2014-2015 privind implementarea Strategiei 

naţionale anticorupţie, aprobat prin Hotărîrea 

Parlamentului nr. 76 din 15 mai 2014 

Centrul Naţional 

Anticorupţie 

 

2015 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 29. Elaborarea şi promovarea unui proiect de 

lege privind ajustarea Strategiei naţionale 

anticorupţie pe anii 2011-2015 la noile 

prevederi ale cadrului normativ naţional 

Centrul Naţional 

Anticorupţie 

 

Trimestrul 

III, 2015 

30. Consolidarea parteneriatului cu societatea 

civilă şi organizaţiile internaţionale în 

vederea implementării şi monitorizării 

implementării Planului de acţiuni pe anii 

2014-2015 privind implementarea Strategiei 

naţionale anticorupţie pe anii 2011-2015 

Centrul Naţional 

Anticorupţie 

 

2015 - 2016 

31. Publicarea pe pagina web a Centrului 

Naţional Anticorupţie a rapoartelor de 

implementare a Planului de acţiuni pe anii 

2014-2015 privind implementarea Strategiei 

naţionale anticorupţie pe anii 2011-2015, 

precum şi a informaţiilor despre activitatea 

Grupului de monitorizare 

Centrul Naţional 

Anticorupţie 

 

2015-2016 
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privind 

implementarea 

acesteia, în 

colaborare strînsă 

cu societatea 

civilă și 

organizațiile 

internaționale 

- Consolidarea 

coordonării și 

schimbului de 

informație între 

autoritățile 

responsabile de 

prevenirea şi lupta 

împotriva 

corupției, inclusiv 

prin stabilirea 

aranjamentelor de 

lucru clare dintre 

Centrul Național 

Anticorupție și 

Comisia 

Națională de 

Integritate 

 

32. Ajustarea cadrului legislativ în vederea 

definirii, corelării şi delimitării mandatului de 

sancţionare contravenţională al Comisiei 

Naţionale de Integritate  de mandatul şi 

Centrului Naţional Anticorupţie, precum şi a 

mandatului de urmărire penală al Centrului 

Naţional Anticorupţie de cel al Ministerului 

Afacerilor Interne  şi Procuraturii Generale 

Centrul Naţional 

Anticorupţie, 

Comisia Naţională 

de Integritate, 

Procuratura 

Generală, societatea 

civilă 

Trimestrul 

IV, 2015 

33. Consolidarea mecanismului de conlucrare 

între Centrul Naţional Anticorupţie  şi 

entităţile publice centrale privind 

desfăşurarea procedurii de testare a 

integrităţii profesionale 

Centrul Naţional 

Anticorupţie, 

entităţile publice 

Trimestrul 

III, 2015 

34. Eficientizarea mecanismului de aplicare a 

procedurii de evaluare a riscurilor de corupţie 

în cadrul autorităţilor şi entităţilor publice, 

inclusiv în domeniul utilizării fondurilor UE 

Centrul Naţional 

Anticorupţie 

 

2015-2016 

35. Identificarea şi realizarea parteneriatului 

regional şi elaborarea strategiei de cooperare 

pentru identificarea şi schimbul de informaţii 

legate de veniturile obţinute şi proprietăţile 

deţinute de către subiecţii de declaraţii peste 

hotarele ţării 

Comisia Naţională de 

Integritate 

Trimestrul 

IV, 2015 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

- Consolidarea 

capacităţilor 

funcţionale ale 

Comisiei Naţionale 

de Integritate 

36. Implementarea eficientă a mecanismului 

de analiză a declaraţiilor pe venit, 

declaraţiilor de interese şi incompatibilităţi în 

procesul  funcţionării Comisiei Naţionale de 

Integritate 

Comisia Naţională de 

Integritate 

2014 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 
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37. Facilitarea schimbului de informaţii între 

Comisia Naţională de Integritate şi alte 

autorităţi publice prin completarea listei 

instituţiilor obligate să livreze informaţii prin 

surse electronice Comisiei Naţionale de 

Integritate, inclusiv Î.S. „Cadastru” şi 

Comisia Naţională pentru Piaţa Financiară 

Comisia Naţională de 

Integritate 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

 2.2. Politica 

externă şi de 

securitate 

- Implementarea 

Statutului de la 

Roma al Curții 
Penale 

Internaționale și 

instrumentelor 

relevante ale 

acesteia, acordînd 

o atenție cuvenită 

păstrării 

integrității sale 

 

38. Elaborarea unui studiu de fezabilitate 

privind necesitatea racordării legislaţiei 

naţionale la Acordul privind privilegiile şi 

imunităţile Curţii Penale Internaţionale 

Ministerul Justiţiei 2015 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

39. Elaborarea proiectului de modificare a 

cadrului normativ în vederea asigurării 

cooperării eficiente cu Curtea Penală 

Internaţională 

 

Notă: Proiect de lege  elaborat şi remis spre 

examinare Guvernului 

Ministerul Justiţiei 1 februarie 

2015 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

5 Politica externă şi de 

securitate 

 

2.2. Politica 

externă şi de 

securitate 

- Intensificarea 

cooperării cu UE 

pe linia Politicii 

de Securitate şi 

Apărare Comună  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Implementarea Acordului-cadru de 

participare a Republicii Moldova la 

operațiunile de gestionare a crizelor ale UE 

 

 

Grupul de lucru 

privind coordonarea 

participării 

Republicii Moldova  

la Politica de 

Securitate şi Apărare 

Comună a UE 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

2. Elaborarea şi aprobarea unei noi legi 

privind participarea Republicii Moldova la 

misiunile internaţionale 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

Ministerul Apărării, 

Grupul de lucru 

privind coordonarea 

participării 

Republicii Moldova 

la Politica de 

Semestrul 

II, 2015 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 
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- Lansarea și 

încheierea 

negocierilor pe 

marginea 

Acordului UE – 

Republica 

Moldova cu 

privire la 

procedurile de 

securitate pentru 

schimbul de 

informație 

secretă privind 

chestiunile legate 

de PSAC, ca 

urmare a 

Acordului dintre 

Republica 

Moldova și 

Uniunea 

Europeană care 

stabilește cadrul 

pentru 

participarea 

Republicii 

Moldova în 

operațiunile 

Uniunii 

Securitate şi Apărare 

Comună a UE 

3. Consolidarea participării la consultările 

dintre Republica Moldova şi UE privind 

Politica de Securitate şi Apărare Comună a 

UE (staff to staff consultations) 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene, 

Ministerul Apărării, 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

Grupul de lucru 

privind coordonarea 

participării 

Republicii Moldova 

la Politica de 

Securitate şi Apărare 

Comună  a UE 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

4. Negocierea și semnarea Acordului dintre 

Republica Moldova și UE privind 

procedurile de securitate pentru schimbul de  

informații clasificate 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate, 

Ministerul 

Afacerilor Externe şi 

Integrării Europene 

Semestrul 

II, 2015 

În limitele 

resurselor 

bugetare 



  20  
 

1 2 3 4 5 6 7 

Europene de 

gestionare a 

situațiilor de 

criză, în vigoare 

de la 1 iulie 2013  

 (1) Părțile își intensifică 

dialogul și cooperarea și 

promovează convergența 

treptată în domeniul politicii 

externe și de securitate, 

inclusiv în domeniul politicii 

de securitate și apărare comună 

(PSAC), și abordează, în 

special, aspecte privind 

prevenirea conflictelor și 

gestionarea crizelor, stabilitatea 

regională, dezarmarea, 

neproliferarea, controlul 

armamentului și controlul 

exporturilor de armament. 

Cooperarea se bazează pe 

valori comune și pe interese 

reciproce și urmărește creșterea 

convergenței și a eficacității 
politicilor, făcînd apel la 

forurile bilaterale, 

internaționale și regionale 

2.2. Politica 

externă şi de 

securitate 

- Dialogul și 

cooperarea în 

domeniul 

Politicii Externe 

şi de Securitate 

Comune (PESC) 

au drept scop 

convergența 

treptată, inclusiv 

privind Politica 

de Securitate şi 

Apărare Comună 

(PSAC), și vor 

aborda în 

particular 

chestiunile legate 

de securitate, 

prevenirea 

conflictelor și 

gestionarea 

situațiilor de 

criză, stabilitatea 

regională, 

dezarmarea, 

neproliferarea, 

controlul armelor 

și controlul 

exporturilor. 

Cooperarea în 

acest domeniu se 

5. Susţinerea în cadrul ONU, UE, OSCE şi 

Consiliului Europei prin co-sponsorizare 

şi/sau vot a rezoluţiilor şi iniţiativelor 

comune ale statelor membre UE, precum şi 

alinierea la discursurile, poziţiile şi 

explicaţiile de vot concordante cu priorităţile 

naţionale 

Ministerul 

Afacerilor Externe şi 

Integrării Europene 

2015-2016 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

6. Crearea cadrului normativ privind 

aplicarea măsurilor restrictive internaţionale. 

Definitivarea proiectului de lege respectiv şi 

aprobarea acestuia de către Guvern 

Ministerul 

Afacerilor Externe şi 

Integrării Europene 

Trimestrul 

IV, 2014 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

 

7. Organizarea la nivel naţional a şedinţelor 

şi întrunirilor cu reprezentanţii structurilor de 

forţă în vederea acumulării deprinderilor de 

gestionare a situaţiilor de criză, asigurare a 

stabilităţii regionale, dezarmare a populaţiei 

şi nonproliferare a armamentului 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate, 

Ministerul Apărării, 

Procuratura 

Generală, Ministerul 

Afacerilor Interne,  

Centrul Naţional 

Anticorupţie, alte 

instituţii abilitate 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 
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va baza pe valori 

comune și 

interese reciproce 

și se va axa pe 

sporirea 

convergenței și 

eficacității 
politice, utilizînd 

forurile 

bilaterale, 

internaționale și 

regionale 

 

- Dezvoltarea 

cooperării cu 

privire la regimul 

de sancțiuni al 

UE 

 (2) Părțile își reafirmă 

angajamentul față de principiile 

de respectare a suveranității, a 

integrității teritoriale, a 

inviolabilității frontierelor și a 

independenței, stabilite în Carta 

Organizației Națiunilor Unite și 

în Actul final de la Helsinki din 

1975 al Conferinței pentru 

Securitate și Cooperare în 

Europa, precum și față de 

promovarea acestor principii în 

relațiile lor bilaterale și 

multilaterale 

 8. Asigurarea respectării de către Republica 

Moldova  a principiilor suveranităţii şi 

integrităţii teritoriale, inviolabilităţii 

hotarelor şi independenţei, conform celor 

stabilite în Carta ONU şi Actul Final de la 

Helsinki din 1975 al Conferinței pentru 

Securitate și Cooperare în Europa, precum și 

față de promovarea acestor principii în 

relațiile lor bilaterale și multilaterale 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

6 Curtea Penală Internaţională 

(1) Părțile reafirmă că cele mai 

grave infracțiuni care preocupă 

întreaga comunitate 

internațională nu trebuie să 

rămînă nepedepsite și că 

2.2.Politica 

externă şi de 

securitate 

1. Asigurarea eficienţei urmăririi penale la 

nivel naţional şi internaţional, inclusiv prin 

preluarea practicilor Curţii Penale 

Internaţionale şi efectuarea modificărilor de 

rigoare în cadrul activităţii autorităţilor 

naţionale abilitate 

Procuratura 

Generală, Ministerul 

Justiţiei, Centrul 

Naţional 

Anticorupţie, 

Ministerul 

2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 
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trebuie să se asigure urmărirea 

penală eficace a acestora, prin 

adoptarea de măsuri la nivel 

național și internațional, 

inclusiv la nivelul Curții Penale 

Internaționale (CPI) 

Afacerilor Interne, 

Serviciul Vamal 

(2) Părțile consideră că 

înființarea și funcționarea 

eficace a CPI constituie o 

evoluție importantă pentru 

pacea și justiția internațională. 

Părțile convin să sprijine CPI 

prin punerea în aplicare a 

Statutului de la Roma al Curții 
Penale Internaționale și a 

instrumentelor sale conexe, 

ținînd seama în mod 

corespunzător de menținerea 

integrității acestuia 

2. Acordarea asistenţei juridice 

corespunzătoare în cazurile de solicitare din 

partea Curţii Penale Internaţionale 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul Justiţiei 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

3. Aderarea la Acordul privind privilegiile şi 

imunităţile Curţii Penale Internaţionale (New 

York, 9 septembrie 2002) 

 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

2015 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

4. Participarea la negocierile Tratatului 

multilateral de asistenţă juridică şi extrădare 

pentru urmărirea penală naţională pentru 

atrocităţi 

 

Procuratura 

Generală, Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

2015-2016 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

7 Prevenirea conflictelor şi 

gestionarea crizelor 

Părțile îmbunătățesc cooperarea 

practică în ceea ce privește 

prevenirea conflictelor și 

gestionarea crizelor, în special 

în vederea unei posibile 

participări a Republicii 

Moldova la operațiunile civile 

și militare de gestionare a 

crizelor, conduse de UE, 

precum și la exercițiile și 

activitățile de formare 

relevante, de la caz la caz și ca 

urmare a unei posibile invitații 
din partea UE 

2.2. Politica 

externă şi de 

securitate 

- Sporirea 

cooperării 

practice în 

prevenirea 

conflictelor și 

gestionarea 

situațiilor de criză 

prin facilitarea 

participării 

Republicii 

Moldova la 

operațiunile de 

gestionare a 

situațiilor de criză 

civile și militare 

conduse de UE și 

1. Consolidarea capacităţilor în domeniul 

prevenirii conflictelor şi gestionării situaţiilor 

de criză  

 

 

 

 

 

Notă: se referă la cadrul legal intern – 

regulamente, mecanism de selecţie, detaşare, 

post-revenire 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene, Ministerul 

Apărării, Ministerul 

Afacerilor Interne, 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate, Centrul 

Naţional 

Anticorupţie 

2015-2016 

 

 

 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

2. Dezvoltarea capabilităţilor Armatei 

Naţionale şi experţilor naţionali de 

participare la operaţiuni internaţionale şi ale 

UE  

 

 

Notă: se referă la personal, 

interoperabilitatea, instruire, asigurare 

Ministerul Apărării, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul 

Justiţiei, Procuratura 

Generală, Serviciul 

de Informaţii şi 

Securitate, 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 
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la activitățile de 

consultare și 

instruire în 

domeniul PSAC 

(în baza 

Acordului-cadru 

de participare în 

vigoare de la 1 

iulie 2013 și în 

cadrul multilateral 

al Panelului 

Parteneriatului 

Estic privind 

PSAC) 

 

logistică 

 

 

3. Asigurarea participării experţilor naţionali 

la cursuri de instruire, traininguri, seminare 

relevante în vederea familiarizării cu 

procesul decizional în domeniul Politicii de 

Securitate şi Apărare Comună  

Ministerul Apărării, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul 

Justiţiei, Procuratura 

Generală, Serviciul 

de Informaţii şi 

Securitate, 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

    

 

 

   4. Elaborarea şi aprobarea proiectului de lege 

privind Serviciul Naţional de Informaţii al 

RM 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate 

Trimestrul 

IV, 2015 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

   5. Elaborarea şi aprobarea proiectului de lege 

privind aprobarea Concepţiei securităţii 

informaţionale a RM 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate  

Trimestrul 

IV, 2015 

În limitele 

resurselor 

bugetare 
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   6. Elaborarea şi aprobarea proiectului de lege 

cu privire la activitatea contrainformativă şi 

activitatea informativă externă  

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate 

Trimestrul 

IV, 2015 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

   7. Elaborarea şi aprobarea proiectului de lege 

pentru modificarea şi completarea legii nr. 

170-XVI din 19 iulie 2007 privind statutul 

ofiţerului de informaţii şi securitate 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate 

Trimestrul 

IV, 2015 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

   8. Elaborarea şi aprobarea legii cu privire la 

apărarea naţională 

Ministerul Apărării Trimestrul 

IV, 2015 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

   9. Elaborarea şi aprobarea Strategiei Militare 

a Republicii Moldova  

Ministerul Apărării Semestrul I, 

2016 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

8 Stabilitatea regională 

(1) Părțile își intensifică 

eforturile comune de 

promovare a stabilității, 
securității și dezvoltării 

democratice în regiune și, în 

special, colaborează în vederea 

soluționării pașnice a 

conflictelor regionale 

2.2. Politica 

externă şi de 

securitate 

- Promovarea 

respectării 

principiilor 

suveranității și 

integrității 
teritoriale, 

inviolabilității 
hotarelor și 

independenței, 

conform celor 

1. Desfăşurarea consultărilor cu UE, statele 

membre UE şi OSCE pe problematica 

securităţii regionale şi promovarea 

consecventă a unei politici  externe conforme 

dreptului internaţional, aplicînd exclusiv 

instrumente diplomatice 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

 

 

 

2015-2016 

 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

2. Identificarea programelor de reamplasare 

şi/sau de perfecţionare a personalului militar 

şi a celui de securitate din regiunea 

transnistreană 

Ministerul Apărării, 

Cancelaria de Stat 

(Biroul pentru 

reintegrare), 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 
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stabilite în Carta 

ONU și Actul 

Final de la 

Helsinki al OSCE  

 

 

 (2) Părțile își reiterează 

angajamentul de a găsi o soluție 

durabilă la problema 

transnistreană, respectînd pe 

deplin suveranitatea și 

integritatea teritorială a 

Republicii Moldova, precum și 

de a facilita în comun 

reabilitarea postconflict. În 

așteptarea unei soluționări și fără 

a aduce atingere formatului de 

negociere stabilit, problema 

transnistreană va constitui unul 

dintre principalele subiecte de pe 

agenda dialogului politic și a 

cooperării dintre părți, precum și 

în dialogul și cooperarea cu alți 
actori internaționali interesați 

2.2. Politica 

externă şi de 

securitate 

- Promovarea 

soluționării pașnice 

a conflictelor și 

stabilității și 

securității 
internaționale pe 

baza 

multilateralismului 

efectiv 

 

3. Promovarea continuă a dialogului cu 

principalii actori internaţionali; întreprinderea 

demersurilor politico-diplomatice pentru 

obţinerea asistenţei necesare îmbunătăţirii 

situaţiei social-economice a regiunii 

transnistrene în perioada postconflict 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene, 

Cancelaria de Stat 

(Biroul pentru 

reintegrare) 

2015-2016 

 

 

 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

4. Continuarea eforturilor în cadrul 

negocierilor pentru deschiderea discuţiilor 

asupra subiectelor politice, de securitate şi 

statutului regiunii transnistrene 

Cancelaria de Stat 

(Biroul pentru 

reintegrare) 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

5. Aprofundarea dialogului cu reprezentanţii 

Tiraspolului şi partenerii internaţionali 

implicaţi în procesul de reglementare a 

conflictului transnistrean (formatul „5+2” – 

OSCE, Federaţia Rusă, Ucraina, UE şi SUA); 

continuarea eforturilor pentru consolidarea 

statutului UE şi SUA în negocieri 

Cancelaria de Stat 

(Biroul pentru 

reintegrare) 

 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

6. Promovarea obiectivului de retragere a 

forţelor armate şi a muniţiilor Federaţiei Ruse 

de pe teritoriul Republicii Moldova în 

conformitate cu angajamentele internaţionale 

şi continuarea eforturilor de transformare a 

operaţiunii de pacificare într-o misiune civilă 

cu mandat internaţional 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene, 

Ministerul Apărării, 

Cancelaria de Stat 

(Biroul pentru 

reintegrare) 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

- Menținerea 

participării 

constructive a 

Părților în 

procesul de 

negociere condus 

de OSCE axat pe 

soluționarea 

conflictului 

7. Promovarea şi susţinerea implementării 

proiectelor pentru consolidarea încrederii şi 

îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei 

de pe cele două maluri ale Nistrului 

Cancelaria de Stat 

(Biroul pentru 

reintegrare) 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fondurile 

extrabugetare 

8. Consolidarea cooperării cu UE, Consiliul 

Europei şi alţi parteneri externi în cadrul 

programului „Măsuri de consolidare a 

încrederii dintre cele două maluri ale rîului 

Cancelaria de Stat 

(Biroul pentru 

reintegrare) 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fondurile 
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transnistrean 

 

 

Nistru” extrabugetare 

9. Crearea condiţiilor de dezvoltare a 

comerţului între agenţii economici de pe cele 

două maluri ale Nistrului 

 

Ministerul 

Economiei, 

Cancelaria de Stat 

(Biroul pentru 

reintegrare) 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fondurile 

extrabugetare 

10. Promovarea relaţiilor comerciale cu UE,  

cu includerea comunităţii de afaceri de pe 

ambele maluri ale Nistrului 

Ministerul Economiei, 

Cancelaria de Stat 

(Biroul pentru 

reintegrare), 

Serviciul Vamal 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

- Continuarea 

dialogului 

constructiv cu toți 
omologii relevanți 
privind problemele 

de  frontieră care 

vizează conflictul 

transnistrean 

 

11. Consolidarea cooperării cu Misiunea 

Comisiei Europene de Asistenţă la Frontieră 

(EUBAM), inclusiv pentru reluarea deplină a 

traficului feroviar de mărfuri şi pasageri prin 

regiunea transnistreană 

 

Cancelaria de Stat 

(Biroul pentru 

reintegrare), 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul 

Finanţelor 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

12. Monitorizarea implementării 

Memorandumului de înţelegere între 

Guvernul Republicii Moldova, Comisia 

Europeană şi Guvernul Ucrainei  cu privire la 

Misiunea Comisiei Europene de Asistenţă la 

Frontieră în Republica Moldova şi Ucraina, 

semnat la 7 octombrie 2005 

Cancelaria de Stat 

(Biroul pentru 

reintegrare), 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul 

Finanţelor 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fondurile 

extrabugetare 

13. Promovarea conceptului de „restabilire a 

spaţiilor unice” (juridic, economic, social, de 

apărare, vamal, umanitar, informaţional etc.) 

pe ambele maluri 

Cancelaria de Stat 

(Biroul pentru 

reintegrare), 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul 

Finanţelor 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fondurile 

extrabugetare 

 (3) Aceste eforturi urmăresc 

principii comune privind 

menținerea păcii și securității în 

lume, stabilite de Carta 

Organizației Națiunilor Unite, 

de Actul final de la Helsinki 
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din 1975 al Conferinței pentru 

Securitate și Cooperare în 

Europa și de alte documente 

multilaterale relevante. 

9 Armele de distrugere în masă 2.2. Politica 

externă şi de 

securitate 

1. Prevenirea/combaterea proliferării armelor 

de distrugere în masă prin implementarea la 

nivel naţional a obligaţiilor existente în 

conformitate cu tratatele şi acordurile 

internaţionale la care Republica Moldova este 

parte    

 

 

 

 

 

Notă: se vor prezenta acţiunile întreprinse la 

nivel naţional 

Ministerul Apărării, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Agenţia 

Naţională de 

Reglementare a 

Activităţilor Nucleare 

şi Radiologice, 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate, 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

2. Desfăşurarea dialogului cu partenerii 

străini în vederea implementării acţiunilor 

privind neproliferarea şi distrugerea armelor 

şi muniţiilor  

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă: se vor prezenta acţiunile întreprinse la 

nivel internaţional 

Ministerul Apărării, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Agenţia 

Naţională de 

Reglementare a 

Activităţilor 

Nucleare şi 

Radiologice,  

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate, 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fondurile 

extrabugetare 

(1) Părțile consideră că 

proliferarea armelor de 

distrugere în masă (ADM) și a 

vectorilor acestora, atît către 

actori statali, cît și către actori 

- Cooperarea în și 

contribuirea la 

contracararea 

proliferării 

armelor de 

3. Dezvoltarea cooperării cu UE şi în 

particular cu Oficiul Federal German pentru 

Economie şi Controlul Exporturilor (BAFA) 

în vederea perfecţionării legislaţiei naţionale 

din domeniul controlului exporturilor de 

mărfuri strategice şi cu dublă destinaţie 

Ministerul Economiei 

 

 

 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 
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nestatali, reprezintă una dintre 

cele mai grave amenințări la 

adresa păcii și stabilității 
internaționale. Prin urmare, 

părțile convin să coopereze și 

să contribuie la combaterea 

proliferării ADM și a vectorilor 

acestora prin respectarea în 

totalitate și prin punerea în 

aplicare la nivel național a 

obligațiilor care le revin în 

temeiul tratatelor și acordurilor 

internaționale privind 

dezarmarea și neproliferarea și 

a altor obligații internaționale 

relevante. Părțile convin că 

această dispoziție reprezintă un 

element esențial al prezentului 

acord 

distrugere în masă 

și materialelor 

conexe, precum și 

mijloacelor de 

livrare a acestora 

prin conformarea 

deplină cu și 

implementarea la 

nivel național a 

obligațiilor 

existente ale  

Părților stipulate în 

tratatele și 

acordurile 

internaționale cu 

privire la 

dezarmare și 

neproliferare, 

precum și a altor 

obligații 
internaționale 

relevante 

 

4. Cooperarea Uniunii Europenă,  NATO, 

Consiliul Europei, în vederea implementării 

proiectelor privind atenuarea riscurilor 

provocate de materialele chimice, biologice, 

radiologice şi nucleare (CBRN) 

 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene, Ministerul 

Apărării, Ministerul 

Afacerilor Interne, 

Ministerul Mediului, 

Ministerul Sănătăţii 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

5. Cooperarea cu UE în procesul de 

implementare a tratatelor şi convenţiilor 

internaţionale în domeniul neproliferării 

armelor de distrugere în masă:  

- Tratatul cu privire la neproliferarea 

armelor nucleare (NPT); 

- Tratatul cu privire la interzicerea totală a 

testelor nucleare (CTBT); 

- Convenţia cu privire la interzicerea 

folosirii, stocării, producerii şi transferului 

minelor antipersonal şi distrugerea acestora, 

Legea nr.973-XIV din 27 aprilie 2000, 

Convenţia asupra interzicerii, perfecţionării, 

producerii şi stocării armelor bacteriologice 

(biologice) şi toxice şi asupra distrugerii lor 

(Legea nr.360-XV din 5 noiembrie 2004); 

- Convenţia asupra interzicerii sau limitării 

utilizării anumitor arme clasice care pot fi 

considerate ca producînd efecte traumatizante 

excesive sau ca lovind fără discriminare şi 

Protocoalele anexate la Convenţie (Legea 

nr.975-XIV din 27 aprilie 2000”; 

- alte tratate în domeniu 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene, 

Ministerul Apărării, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

Ministerul Mediului 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 
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(2) În plus, părțile convin să 

coopereze și să contribuie la 

combaterea proliferării ADM și 

a vectorilor acestora prin: 

(a) Luarea de măsuri în vederea 

ratificării tuturor celorlalte 

instrumente internaționale 

relevante ori a aderării la 

acestea, după caz, și în vederea 

punerii în aplicare integrale a 

acestora 

 6. Monitorizarea negocierilor asupra 

instrumentelor internaţionale în domeniul 

neproliferării armelor de distrugere în masă în 

cadrul organizaţiilor internaţionale relevante 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

(b) Instituirea unui sistem 

eficace de control al 

exporturilor naționale, care să 

controleze atît exporturile, cît 

și tranzitul bunurilor legate de 

ADM, inclusiv un control al 

utilizării finale a tehnologiilor 

cu dublă utilizare legată de 

ADM, și care să prevadă 

sancțiuni eficace în cazul 

încălcării controalelor 

exporturilor 

Instituirea unui 

sistem eficient de 

control al 

exporturilor 

naţionale şi 

tranzitului 

mărfurilor legate 

de armele de 

distrugere în masă, 

inclusiv controlul 

privind utilizarea 

finală a armelor de 

distrugere în masă 

asupra 

tehnologiilor cu 

dublă destinaţie, şi 

care să prevadă 

sancţiuni eficiente 

în cazul încălcării 

controlului 

exportului 

 

7. Elaborarea cadrului legislativ/normativ 

necesar pentru instituirea şi funcţionarea unui 

sistem eficient de control al exporturilor 

naţionale, care să monitorizeze atît 

exporturile, cît şi tranzitul mărfurilor legate 

de armele de distrugere în masă, inclusiv 

utilizarea finală a tehnologiilor cu dublă 

utilizare în legătură cu armele de distrugere în 

masă, şi care să prevadă sancţiuni eficiente în 

cazul încălcării regimului exporturilor 

Ministerul 

Economiei, 

Ministerul Apărării, 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

Ministerul Mediului 

Semestrul 

II, 2015 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

8. Elaborarea Planului naţional de acţiuni 

privind implementarea Rezoluţiei 1540  a 

Consiliului de Securitate al ONU privind 

neproliferarea armelor de distrugere în masă 

şi a iniţiativei UE privind crearea centrelor de 

excelenţă în domeniul diminuării riscurilor 

provocate de materialele chimice, biologice, 

radiologice şi nucleare 

 

 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene,? 

Ministerul Apărării, 

Ministerul 

Economiei, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

Agenţia Naţională de 

Reglementare a 

Activităţilor Nucleare 

şi Radiologice 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

9. Implementarea Regulamentului sanitar 

internaţional (elaborat de Organizaţia 

Mondială a Sănătăţii în 2005)   

Agenţia Naţională de 

Reglementare a 

Activităţilor 

Nucleare şi 

Radiologice, 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fondurile 

extrabugetare 
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Ministerul Sănătăţii, 

Ministerul Apărării 

(3) Părțile convin să instituie un 

dialog politic periodic, care să 

însoțească și să consolideze 

aceste elemente  

 10. Continuarea dialogului în cadrul 

mecanismelor existente de consultări politice 

în vederea informării reciproce despre 

ultimele tendinţe în domeniu 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fondurile 

extrabugetare 

10 Armele de calibru mic şi 

armamentul uşor şi controlul 

exporturilor de arme 

convenţionale 

- Dezvoltarea 

posibilităţilor de 

cooperare în lupta 

împotriva 

traficului de arme 

și distrugerea 

depozitelor de 

armament 

 

1. Consolidarea capacităţilor instituţionale şi 

preluarea bunelor practici internaţionale în 

lupta împotriva traficului de arme şi 

distrugerea stocurilor 

 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate 

şiMinisterul 

Afacerilor Interne, 

Ministerul Apărării 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fondurile 

extrabugetare 

2. Organizarea măsurilor de distrugere prin 

topirea armelor cu destinaţie civilă, retrase 

din circuitul civil 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fondurile 

extrabugetare 

3. Elaborarea mecanismului de marcare a 

armelor din circuitul civil, importate în 

Republica Moldova 

 

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate, 

Ministerul 

Economiei 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fondurile 

extrabugetare 

- Dezvoltarea 

posibilităţilor de 

cooperare şi 

efectuare a 

schimbului de 

4. Asigurarea schimbului de informaţii şi 

monitorizarea în domeniul prevenirii şi 

combaterii traficului ilicit de arme şi muniţii 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate, 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

2014-2016 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare 
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informații privind 

depistarea și 

urmărirea 

armamentului 

ilegal  

5. Asigurarea accesului responsabililor din 

cadrul  Ministerul Afacerilor Interne la 

portalul iARMS (INTERPOL Illicit Arms 

Records and tracing Management System) al 

OIPC Interpol în scopul schimbului 

informaţional şi cooperării investigative între 

organele de aplicare a legii privind circulaţia 

ilicită a armelor de foc la nivel internaţional, 

precum şi a armelor ilicite care au fost 

utilizate în comiterea infracţiunilor 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

2015 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fondurile 

extrabugetare 

6. Elaborarea Regulamentului cu privire la 

regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie 

civilă 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

Trimestrul 

IV, 2014 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fondurile 

extrabugetare 

 (1) Părțile recunosc că 

fabricarea, transferul și 

circulația ilicite de arme de 

calibru mic și armament ușor 

(SALW), inclusiv muniția 

aferentă, precum și acumularea 

în exces a acestora, gestionarea 

lor ineficientă, stocurile 

securizate în mod 

necorespunzător și răspîndirea 

necontrolată a acestor arme 

reprezintă în continuare o 

amenințare gravă la adresa 

păcii și securității internaționale 

2.2. Politica 

externă şi de 

securitate 

- Dialogul și 

cooperarea în 

domeniul Politicii 

Externe şi de 

Securitate 

Comune (PESC) 

au drept scop 

convergența 

treptată, inclusiv 

privind Politica de 

Securitate şi 

Apărare Comună 

(PSAC), și vor 

aborda în 

particular 

chestiunile legate 

de securitate, 

prevenirea 

conflictelor și 

gestionarea 

7. Ratificarea Tratatului privind comerţul cu 

arme (ATT) 

Ministerul Economiei 2014 În limitele 

resurselor 

bugetare 
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situațiilor de criză, 

stabilitatea 

regională, 

dezarmarea, 

neproliferarea, 

controlul armelor 

și controlul 

exporturilor. 

Cooperarea în 

acest domeniu se 

va baza pe valori 

comune și interese 

reciproce și se va 

axa pe sporirea 

convergenței și 

eficacității 
politice, utilizînd 

forurile bilaterale, 

internaționale și 

regionale 

 (2) Părțile convin să respecte și 

să execute pe deplin obligațiile 

care le revin în ceea ce privește 

combaterea comerțului ilicit cu 

SALW, inclusiv cu muniția 

aferentă, în temeiul acordurilor 

internaționale în vigoare și al 

rezoluțiilor Consiliului de 

Securitate al ONU, precum și 

angajamentele care le revin în 

cadrul altor instrumente 

internaționale aplicabile în 

acest domeniu, cum ar fi 

Programul de acțiune al ONU 

pentru prevenirea, combaterea 

și eradicarea comerțului ilicit 

cu SALW sub toate aspectele 

sale 

2.2. Politica 

externă şi de 

securitate 

- Combaterea 

comerțului ilicit cu 

arme de calibru 

mic și armament 

ușor, inclusiv cu 

munițiile pentru 

acestea, în cadrul 

acordurilor 

internaționale 

existente  și 

rezoluțiilor 

Consiliului de 

Securitate al ONU 

și în baza 

angajamentelor în 

8. Aprofundarea schimbului de informaţii 

între organele de drept, organizaţiile naţionale 

şi partenerii externi pe tematica eradicării 

comerţului ilicit cu arme de calibru mic şi 

armament uşor, precum şi organizarea 

atelierelor de lucru pe problema vizată 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate şi 

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

Ministerul Apărării 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

9. Implementarea Programul de 

acţiune al Naţiunilor 

Unite pentru prevenirea, combaterea 

şi eradicarea comerţului ilicit cu arme de 

calibru mic şi armament uşor (SALW) şi 

prezentarea rapoartelor anuale în conformitate 

cu rezoluţiile în acest sens ale Adunării 

Generale a ONU 

 

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 



  33  
 

1 2 3 4 5 6 7 

cadrul altor 

instrumente 

internaționale 

aplicabile în acest 

domeniu 

 (3) Părțile se angajează să 

coopereze și să asigure 

coordonarea, 

complementaritatea și sinergia 

eforturilor pe care le depun 

pentru a combate comerțul ilicit 

cu SALW, inclusiv cu muniția 

aferentă, și distrugerea 

stocurilor excesive, la nivel 

global, regional, subregional și 

național 

 10. Participarea la atelierele de lucru sau 

conferinţele  internaţionale privind aspectele 

legate de SALW, organizate sub egida ONU, 

OSCE şi altor organizații internaționale şi 

inițiative regionale 

 

 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate, , 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

 (4) Mai mult, părțile convin să 

își continue cooperarea în 

domeniul controlului 

exporturilor de arme 

convenționale, ținînd seama de 

Poziția comună 

2008/944/PESC a Consiliului 

din 8 decembrie 2008 de 

definire a normelor comune 

care reglementează controlul 

exporturilor de tehnologie și 

echipament militar 

- Continuarea 

cooperării în 

domeniul 

controlului 

exporturilor de 

arme 

convenționale, în 

lumina Poziției 

Comune a UE 

privind controlul 

exporturilor de 

tehnologii și 

echipamente 

militare 

11. Revizuirea legislaţiei naţionale în vederea 

consolidării mecanismului  naţional în 

domeniul controlului exporturilor de arme 

convenţionale în conformitate cu Poziţia 

Comună a UE privind controlul exporturilor 

de tehnologii şi echipament militar 

Ministerul 

Economiei, 

Ministerul Apărării, 

Comisia 

interdepartamentală 

de control asupra 

exportului, 

reexportului, 

importului şi 

tranzitului de mărfuri 

strategice 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

 (5) Părțile convin să instituie un 

dialog politic periodic, care să 

însoțească și să consolideze 

aceste demersuri 

  12. Consolidarea şi aprofundarea dialogului 

dintre Republica Moldova şi UE la nivel de 

experţi în domeniu 

Ministerul 

Economiei, 

Ministerul Apărării, 

Comisia 

interdepartamentală 

de control asupra 

exportului, 

reexportului, 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 
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importului şi 

tranzitului de mărfuri 

strategice 

11 Cooperarea internaţională în 

lupta împotriva terorismului 

2.2. Politica 

externă şi de 

securitate 

- Cooperarea 

pentru 

aprofundarea 

consensului 

internațional cu 

privire la 

drepturile omului, 

bazat pe lupta 

împotriva 

terorismului, 

inclusiv privind 

definiția juridică a 

actelor de 

terorism, prin 

promovarea 

acordului privind 

Convenția 

cuprinzătoare cu 

privire la 

terorismul 

internațional, 

precum și 

îmbunătățirea în 

continuare a 

cadrului legislativ  

și de reglementare 

național în 

domeniul luptei 

împotriva 

terorismului 

 

1.Elaborarea şi promovarea proiectului de 

lege cu privere la prevenirea şi combaterea 

terorismului. 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate, Ministerul 

Apărării, Ministerul 

Afacerilor Interne, 

Ministerul Justiţiei 

Trimestrul 

IV, 2015 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

2. Participarea la elaborarea Convenţiei 

privind fenomenul terorismului internaţional, 

cu  ulterioara aderare la actul vizat 

 

 

 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate, Ministerul 

Apărării, Ministerul 

Afacerilor Interne, 

Ministerul Justiţiei 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

3. Cooperarea în vederea realizării 

prevederilor convenţiilor încheiate la nivel 

internaţional şi regional privind prevenirea, 

suprimarea şi reprimarea terorismului 

internaţional 

 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate, 

Ministerul Apărării, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

Ministerul Justiţiei 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

4. Asigurarea schimbului de informaţii despre 

organizaţiile teroriste, în conformitate cu 

dreptul internaţional 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate, Ministerul 

Apărării, Ministerul 

Afacerilor Interne, 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

5. Dezvoltarea cooperării cu UE și statele 

membre ale UE în vederea combaterii 

traficului de arme şi distrugerii muniţiilor 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate, Ministerul 

Apărării, Ministerul 

Afacerilor Interne, 

 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 
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6. Dezvoltarea cu UE și statele membre ale 

UE a  colaborării şi schimbului de informaţii  

în vederea identificării şi urmăririi armelor 

ilegale 

 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate, Ministerul 

Apărării, Ministerul 

Afacerilor Interne, 

 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

7. Cooperarea şi participarea la combaterea 

proliferării armelor de distrugere în masă, 

precum şi a materialelor şi mijloacelor de 

livrare  a acestora 

 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate, Ministerul 

Apărării, Ministerul 

Afacerilor Interne, 

 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

8. Consolidarea capacităţilor instituţionale 

prin adoptarea exemplelor eficiente şi 

experienţelor considerate bune practici în 

domeniul combaterii terorismului 

 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate, Ministerul 

Apărării, Ministerul 

Afacerilor Interne, 

 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

9. Cooperarea continuă de domeniul 

controlului exporturilor tehnologii şi 

echipamente militare 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate, Ministerul 

Apărării, Ministerul 

Afacerilor Interne, 

 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

(1) Părțile convin să colaboreze 

la nivel bilateral, regional și 

internațional pentru a preveni și 

a combate terorismul în 

conformitate cu dreptul 

internațional, cu rezoluțiile 

ONU în domeniu, cu 

standardele internaționale în 

domeniul drepturilor omului, 

cu dreptul refugiaților și cu 

dreptul umanitar 

- Continuarea 

dezvoltării 

capacităților 

instituționale prin 

adoptarea celor 

mai bune practici 

și experiențe 

internaționale în 

domeniul luptei 

împotriva 

terorismului 

10. Participarea la platformele regionale și 

internaţionale privind prevenirea și 

combaterea terorismului 

 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate, alte 

instituţii de stat, 

conform 

competenţelor legale 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

11. Dezvoltarea cooperării interinstituţionale, 

regionale şi internaţionale în vederea 

combaterii terorismului 

 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate, alte 

instituţii de stat, 

conform 

competenţelor legale 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 
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12. Implementarea instrumentelor 

internaţionale relevante ale ONU în domeniul 

prevenirii şi combaterii terorismului 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate, alte 

instituţii de stat, 

conform 

competenţelor legale 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi din 

fondurile 

extrabugetare 

(2) În acest sens, părțile 

cooperează în special în 

vederea aprofundării 

consensului internațional 

privind lupta împotriva 

terorismului, inclusiv prin 

definirea juridică a actelor 

teroriste și prin inițierea de 

demersuri în vederea ajungerii 

la un acord referitor la 

Convenția generală privind 

terorismul internațional 

- Realizarea 

schimbului de 

informație privind 

organizațiile și 

grupurile teroriste, 

activitățile și 

rețele de sprijinire 

a acestora, în 

conformitate cu 

dreptul 

internațional și 

legislația părților 

13. Aprofundarea schimbului de informaţii cu 

instituţiile omoloage din alte state pe linia 

prevenirii şi combaterii terorismului 

 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate, alte 

instituţii de stat, 

conform 

competenţelor legale 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

14 Ajustarea cadrului legislativ în vederea 

definirii actelor de terorism în conformitate 

cu cele mai bune practici europene şi 

internaţionale.  

 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate 

trimestrul 

IV, 2015 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fondurile 

extrabugetare 

  15. Efectuarea permanentă a schimbului de 

informaţii operative cu serviciile speciale 

partenere pe cazuri şi situaţii concrete 

conform procedurilor stabilite. 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fondurile 

extrabugetare 

(3) În cadrul punerii în aplicare 

integrale a Rezoluției 1373 

(2001) a Consiliului de 

Securitate al ONU și a altor 

instrumente ale ONU 

relevante, precum și a 

convențiilor și instrumentelor 

internaționale aplicabile, părțile 

fac schimb de informații cu 

privire la organizațiile și 

grupurile teroriste, la 

activitățile acestora și la 

rețelele de sprijin, în 

conformitate cu dreptul 

internațional și cu legislația 

 16. Elaborarea şi prezentarea în adresa 

partenerilor externi a rapoartelor naţionale 

privind măsurile întreprinse în domeniul 

implementării Rezoluţiei 1373 a Consiliului 

de Securitate al ONU 

 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate, alte 

instituţii de stat, 

conform 

competenţelor legale 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

17. Desfăşurarea dialogului cu partenerii 

externi în vederea preluării bunelor practici 

de implementare a instrumentelor şi 

convenţiilor ONU în domeniul prevenirii şi 

combaterii terorismului 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate, 

alte instituţii de stat, 

conform 

competenţelor legale 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 
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părților 
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TITLUL III. JUSTIŢIE, LIBERTATE ŞI SECURITATE  

 12 Supremaţia legii 

(1) În cadrul cooperării în 

spaţiul de libertate, securitate şi 

justiţie, părţile acordă o 

importanţă deosebită 

promovării statului de drept, 

inclusiv independenţei 

sistemului judiciar, accesului la 

justiţie şi dreptului la un proces 

echitabil 

 1. Implementarea  Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, 

aprobate prin Legea nr. 231 din 25 

noiembrie 2011, şi a Planului de acţiuni 

pentru implementarea acesteia, aprobat 

prin Hotărîrea Parlamentului nr. 6 din 16 

februarie 2012 

Ministerul Justiţiei 

 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

(2) Părţile cooperează pe deplin 

cu privire la funcţionarea 

eficace a instituţiilor în 

domeniul asigurării respectării 

legii şi al administrării justiţiei 

- Cooperarea în 

domeniul justiţiei, 

libertăţii şi securităţii 

2. Valorificarea mecanismelor de 

cooperare cu instituţiile UE şi statele 

membre UE în vederea consolidării 

funcţionării eficiente a instituţiilor de 

aplicare/administrare a legii, inclusiv prin 

preluarea celor mai bune practici în 

vederea sporirii colaborării la nivel 

naţional 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul 

Justiţiei, Procuratura 

Generală, Centrul 

Naţional Anticorupţie, 

Serviciul de Informaţii 

şi Securitate, Serviciul 

Vamal, Ministerul 

Afacerilor Externe şi 

Integrării Europene 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

13 Protecţia datelor cu caracter 

personal 

(1) Părţile convin să coopereze 

în vederea asigurării unui nivel 

înalt de protecţie a datelor cu 

caracter personal în 

conformitate cu instrumentele 

juridice şi cu standardele 

2.3. Cooperarea în 

domeniul justiţiei, 

libertăţii şi securităţii 

 

- Continuarea 

implementării cadrului 

legislativ şi asigurarea 

unui nivel înalt de 

1. Realizarea Planului de acţiuni privind 

implementarea Strategiei naţionale în 

domeniul protecţiei datelor cu caracter 

personal pentru anii 2013-2018, aprobat 

prin Legea nr.229 din 10 octombrie 

2013, inclusiv:  

Centrul Naţional 

pentru Protecţia 

Datelor cu Caracter 

Personal, în colaborare 

cu entităţile 

responsabile 

desemnate expres în 

Planul de acţiuni 

2015-2016 

 

 

 

 

 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 
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internaţionale, ale UE şi ale 

Consiliului Europei 

 

protecţie a datelor cu 

caracter personal, în 

conformitate cu 

instrumentele şi 

standardele Europene 

 

- Fortificarea în 

continuare a 

dezvoltării capacităţii 

autorităţii pentru 

protecţia datelor cu 

caracter personal 

(Centrul Naţional 

pentru Protecţia 

Datelor cu Caracter 

Personal) şi 

monitorizarea aplicării 

standardelor de 

protecţie a datelor în 

toate sectoarele, în 

special în cele 

referitoare la aplicarea 

legii 

 

a) Înregistrarea operatorilor şi a 

sistemelor de date cu caracter personal 

gestionate de aceştia în Registrul de 

evidenţă a operatorilor de date cu 

caracter personal 

Centrul Naţional 

pentru Protecţia 

Datelor cu Caracter 

Personal 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

b) Elaborarea instrucţiunilor privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal 

în diferite sectoare 

Centrul Naţional 

pentru Protecţia 

Datelor cu Caracter 

Personal, autorităţile 

publice centrale 

2015-2016 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

c) Formarea profesională a personalului 

Centrului Naţional pentru Protecţia 

Datelor cu Caracter Personal prin 

instruire continuă, schimb de experienţă 

cu instituţiile similare, seminare, 

traininguri, vizite de studiu, ateliere de 

lucru, conferinţe internaţionale 

Centrul Naţional 

pentru Protecţia 

Datelor cu Caracter 

Personal 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

d) Dezvoltarea infrastructurii Centrului 

Naţional pentru Protecţia Datelor cu 

Caracter Personal (dotarea cu 

echipament, tehnică IT, sisteme 

informatice, mijloace de transport) 

Centrul Naţional 

pentru Protecţia 

Datelor cu Caracter 

Personal 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

2. Elaborarea şi aprobarea proiectului de 

lege pentru modificarea Legii nr. 182-

XVI din 10 iulie 2008, în scopul de a 

revizui efectivul-limită al Centrului 

Naţional pentru Protecţia Datelor cu 

Caracter Personal, concretizării 

atribuţiilor, precum şi de a asigura 

consolidarea capacităţilor instituţionale 

ale acestei autorităţi 

Centrul Naţional 

pentru Protecţia 

Datelor cu Caracter 

Personal 

Semestrul 

II, 2015 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

(2) Orice prelucrare a datelor cu 

caracter personal intră sub 

incidenţa dispoziţiilor legale 

menţionate în anexa I la 

prezentul acord. Transferul de 

date cu caracter personal între 

părţi are loc numai dacă acesta 

 3. Avizarea şi coordonarea obligatorie cu 

Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor 

cu caracter Personal a proiectelor 

tratatelor internaţionale care 

reglementează schimbul de informaţii cu 

transmiterea transfrontalieră a datelor cu 

caracter personal, pentru a asigura 

Centrul Naţional 

pentru Protecţia 

Datelor cu Caracter 

Personal, Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Procuratura 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 
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este necesar pentru punerea în 

aplicare, de către autorităţile 

competente ale părţilor, a 

prezentului acord sau a altor 

acorduri încheiate între părţi   

respectarea prevederilor art. 32 al Legii 

nr.133 din 8 iulie 2011privind protecţia 

datelor cu caracter personal 

Generală, Ministerul 

Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

 Anexa I , Titlul III: 

Directiva 2006/24/CE a Parlamentului European si a 

Consiliului din 15 martie 2006 privind păstrarea datelor 

generate sau prelucrate în legătură cu furnizarea 

serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului 

sau de reţele de comunicatii publice şi de modificare a 

Directivei 2002/ 58/CE 

Modificarea actelor legislative relevante 

în conformitate cu Hotărîrea Curţii de 

Justiţie a UE prin care Directiva 

2006/24/CE a Parlamentului European şi 

a Consiliului din 15 martie 2006 privind 

păstrarea datelor generate sau prelucrate 

în legătură cu furnizarea serviciilor de 

comunicaţii electronice accesibile 

publicului sau de reţele de comunicaţii 

publice şi de modificare a Directivei 

2002/58/CE este declarată nevalidă 

 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, 

Centrul Naţional 

pentru Protecţia 

Datelor cu Caracter 

Personal, Ministerul 

Afacerilor Interne, 

Procuratura Generală, 

Agenţia 

Naţională pentru 

Reglementare în 

Comunicaţii 

Electronice şi 

Tehnologia Informaţiei 

2014-2015 În limitele 

resurselor 

bugetare 

Anexa I , Titlul III, 1 şi 2 

Angajamente şi principii cu privire la protecţia datelor cu 

caracter personal 

Completarea Legii nr.133 din 8 iulie 

2011 privind protecţia datelor cu caracter 

personal cu prevederi care ar urmări 

crearea cadrului juridic necesar aplicării 

Deciziei-cadru 2008/977/JAI a 

Consiliului privind protecţia datelor cu 

caracter personal prelucrate în cadrul 

cooperării poliţieneşti şi judiciare în 

materie penală şi cu prevederi de 

armonizare la Recomandarea nr. R (87) 

15 din 17 septembrie 1987 a Comitetului 

de Miniştri al Consiliului Europei care 

reglementează utilizarea datelor cu 

caracter personal în activitatea poliţiei 

Ministerul Justiţiei, 

Centrul Naţional 

pentru Protecţia 

Datelor cu Caracter 

Personal, Ministerul 

Afacerilor Interne, 

Centrul Naţional 

Anticorupţie, 

Procuratura Generală, 

Serviciul Vamal, 

Serviciul de Informaţii 

şi Securitate 

2015 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

14 Cooperarea în domeniul 

migraţiei, al azilului şi al  

gestionării frontierelor 

(1) Părţile reafirmă importanţa 

 1. Extinderea cooperării dintre instituţiile 

de aplicare a legii în vederea gestionării 

comune a fluxurilor de migraţie, inclusiv 

instituirea mecanismelor naţionale şi 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Procuratura 

Generală, Serviciul de 

Informaţii şi Securitate 

2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 
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unei gestionări comune a 

fluxurilor de migraţie între 

teritoriile lor şi consolidează 

dialogul amplu purtat în prezent 

cu privire la toate aspectele 

legate de migraţie, inclusiv 

migraţia legală, protecţia 

internaţională, migraţia ilegală, 

traficul de migranţi şi traficul de 

persoane 

regionale corespunzătoare, prin: schimb 

de informaţii; conlucrare comună pe 

dosare penale concrete; măsuri de 

profilaxie pe segmentul dat,  traininguri 

(mese rotunde), traininguri specializate în 

domeniul protecţiei refugiaţilor şi 

beneficiarilor de protecţie internaţională 

 

 

2. Implementarea Planului de acţiuni 

pentru anii 2011-2015 privind 

implementarea Strategiei naţionale în 

domeniul migraţiei  

şi azilului (2011-2020), aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr.1009 din 26 

decembrie 2011 

 

Notă: Informaţia compilată va fi 

prezentată în adresa MAEIE de către 

MAI.  

Ministerul Afacerilor 

Interne, cu implicarea 

tuturor instituţiilor 

vizate în Plan 

2014-2015 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

3. Elaborarea şi aprobarea Planului de 

acţiuni pentru anii 2015-2020 privind 

implementarea Strategiei naţionale în 

domeniul migraţiei şi azilului (2011-

2020) 

Ministerul Afacerilor 

Interne, cu implicarea 

tuturor instituţiilor 

vizate în Plan 

Semestrul 

II, 2015 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

(2) Aceasta se axează, în 

special, pe: 

  

 

(a) Cauzele şi consecinţele 

migraţiei 

2.3. Cooperarea în 

domeniul justiţiei, 

libertăţii şi securităţii 

 

- Continuarea 

actualizării Profilului 

Migraţional Extins 

după publicarea iniţială 

reuşită şi integrarea 

acestuia, în limita 

posibilităţilor, în 

procesul decizional cu 

privire la politica în  

domeniul migraţiei 

4. Elaborarea anuală a Raportului analitic 

al Profilului Migraţional Extins al 

Republicii Moldova. 

 

 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Biroul pentru 

relaţii cu diaspora, 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene, 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei, Ministerul 

Educaţiei, Ministerul 

Construcţiilor şi 

Dezvoltării Regionale, 

Anual În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 
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Biroul Naţional de 

Statistică, Biroul 

Relaţii Interetnice 

5. Colaborarea cu autorităţile 

administraţiei publice centrale şi 

organele centrale de specialitate, cu 

autorităţile administraţiei publice locale 

în vederea colectării de date pentru 

elaborarea Profilului Migraţional Extins 

 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene, Ministerul 

Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, 

Ministerul Educaţiei, 

Ministerul 

Construcţiilor şi 

Dezvoltării Regionale, 

Biroul Naţional de 

Statistică, Biroul 

Relaţii Interetnice, 

Biroul pentru relaţii cu 

diaspora 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

6. Desfăşurarea periodică a reuniunilor 

grupurilor tematice de lucru pentru 

examinarea rezultatelor Raportului 

analitic al Profilului Migraţional Extins, 

precum şi a tendinţelor şi necesităţilor de 

dezvoltare a politicilor în domeniul 

migraţiei  

Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene, Ministerul 

Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, 

Ministerul Educaţiei, 

Ministerul 

Construcţiilor şi 

Dezvoltării Regionale, 

Biroul Naţional de 

Statistică, Biroul 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 
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Relaţii Interetnice, 

Biroul pentru relaţii cu 

diaspora 

(b) Elaborarea şi punerea în 

aplicare a legislaţiei şi a 

practicilor naţionale privind 

protecţia internaţională, în 

vederea respectării dispoziţiilor 

Convenţiei de la Geneva privind 

statutul refugiaţilor din 1951, a 

Protocolului privind statutul 

refugiaţilor din 1967 şi a altor 

instrumente internaţionale 

relevante şi în vederea asigurării 

respectării principiului 

nereturnării 

2.3. Cooperarea în 

domeniul justiţiei, 

libertăţii şi securităţii 

 

- Continuarea 

implementării eficiente 

a Legii nr.270-XVI din 

18 decembrie 2008 

privind azilul în 

Republica Moldova, 

care oferă un cadru 

solid pentru protecţia 

persoa-nelor care au 

nevoie de protecţie 

internaţională; 

asigurarea modificării 

Legii pentru a o ajusta 

în continuare la 

standardele 

internaţionale şi 

europene 

7. Aproximarea Legii nr. 270-XVI din 

18 decembrie 2008 privind azilul în 

Republica  Moldova la legislaţia UE şi 

cele mai bune practice europene 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul 

Justiţiei 

 

Trimestrul 

IV, 2014 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

- Menţinerea 

procedurii calitative 

pentru determinarea 

statutului de refugiat  

8. Transpunerea şi aplicarea standardelor 

internaţionale şi europene în procedura 

naţională de azil 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul 

Justiţiei 

Trimestrul 

IV, 2014 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

9.  Implementarea Curriculei europene de 

azil, inclusiv instruirea judecătorilor şi a 

procurorilor în acest domeniu 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Institutul Naţional al 

Justiţiei 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

10. Elaborarea ghidului pentru consilierii 

de eligibilitate privind persoanele 

vulnerabile 

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

Ministerul Muncii, 

Trimestrul 

IV, 2014 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi 
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Protecţiei Sociale şi 

Familiei 

din fonduri 

extrabugetare 

11. Elaborarea metodologiei privind 

cercetarea informaţiei din ţările de 

origine a solicitanţilor de azil 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

 

Trimestrul 

III, 2014 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

12. Elaborarea instrucţiunilor interne 

privind procedurile administrative de 

examinare a dosarelor de azil 

 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

 

Trimestrul 

IV, 2014 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

- Continuarea instruirii 

judecătorilor şi 

magistraţilor în 

chestiunile legate de 

azil şi imigraţie, în 

special pentru a se 

ocupa de procedurile 

legale de atac în 

domeniile respective 

13. Organizarea continuă a seminarelor, 

instruirilor, trainingurilor privind 

standardele de calitate în procedura de 

azil pentru toţi actorii implicaţi 

Institutul Naţional al 

Justiţiei, Ministerul 

Afacerilor Interne, 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

Procuratura 

Generală 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

- Activarea actelor de 

identitate biometrice şi 

iniţierea eliberării 

documentelor de 

călătorie pentru 

refugiaţi 

14. Organizarea confecţionării şi 

eliberării documentelor de călătorie 

pentru refugiaţi şi beneficiarii de 

protecţie umanitară 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

Trimestrul 

IV, 2014 –  

semestrul 

I, 2015 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

15. Realizarea unui studiu cu privire la 

situaţia apatridiei pe teritoriul Republicii 

Moldova  

Ministerul Afacerilor 

Interne 

2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

(c) Normele în materie de 

admisie, drepturile şi statutul 

persoanelor admise, tratamentul 

echitabil şi integrarea 

persoanelor care nu au cetăţenia 

2.3. Cooperarea în 

domeniul justiţiei, 

libertăţii şi securităţii 

 

- Continuarea 

16. Dezvoltarea şi implementarea unui 

nou concept de ghişeu unic  

Ministerul Afacerilor 

Interne 

 

2015 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 
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statului-gazdă, aflate în situaţie 

de şedere legală, precum şi 

educaţia, formarea şi măsurile 

de combatere a rasismului şi a 

xenofobiei 

 

 

consolidării Biroului 

Migraţie şi Azil 

(BMA) drept actor 

coordonator pentru 

gestionarea robustă a 

fluxurilor de migraţie, 

îmbunătăţirea în 

continuare a condiţiilor 

de primire şi 

documentare a 

străinilor, în special 

activităţii ghişeelor 

unice pentru 

documentarea 

cetăţenilor străini la 

nivel central şi local 

17. Renovarea, modernizarea şi, după 

caz, reamplasarea ghişeelor unice de 

documentare a străinilor (Nord, Centru şi 

Sud) 

 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

 

2015 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

18. Dezvoltarea şi implementarea noilor 

servicii de documentare pentru străini 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

 

2015 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

19.  Consolidarea în continuare a 

cadrului legal şi normativ, precum şi a 

regulamentelor instituţionale interne în 

scopul de a facilita documentarea 

străinilor 

 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei 

2015 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

20. Elaborarea materialelor informative 

pentru fiecare dintre categoriile de  

migranţi privind drepturile şi obligaţiile 

acestora în Republica Moldova, inclusiv 

privind procedurile şi detaliile practice de 

documentare în Republica Moldova  

Ministerul Afacerilor 

Interne 

 

2015 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

21.  Dezvoltarea funcţionalităţilor noi în 

cadrul Susbsistemului informaţional al 

BMA al MAI şi completarea Registrului 

de stat al populaţiei cu informaţii privind 

străinii 

 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei, Ministerul 

Afacerilor Externe şi 

Integrării Europene,  

Centrul Naţional 

pentru Protecţia 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 
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Datelor cu Caracter 

Personal 

22. Elaborarea unui modul privind 

analiza riscurilor în cadrul sistemului 

informaţional al Biroului Migraţie şi Azil 

din subordinea Ministerului Afacerilor 

Interne 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

 

2015 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

23. Elaborarea şi semnarea acordurilor 

interinstituţionale privind schimbul de 

informaţii 

Ministerul Afacerilor 

Interne, autorităţile 

publice centrale 

2014-2015 În limitele 

resurselor 

bugetare 

24. Instruirea continuă a personalului 

Biroului Migraţie şi Azil prin traininguri, 

seminare, vizite de studiu, preluarea 

practicilor statelor membre UE 

 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

- Dezvoltarea în 

continuare a cadrului 

de integrare  

25. Consolidarea cadrului legal în 

domeniul integrării refugiaţilor, 

beneficiarilor de protecţie umanitară şi 

altor categorii de cetăţeni străini 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul 

Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, 

Ministerul Educaţiei, 

Ministerul Sănătăţii, 

Ministerul Finanţelor, 

Ministerul Culturii 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

26. Elaborarea acordului 

interinstituţional pentru implementarea 

eficientă a cadrului legal în domeniul 

integrării străinilor 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul 

Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, 

Ministerul Sănătăţii, 

Ministerul Educaţiei, 

Ministerul Culturii 

Trimestrul 

III, 2014 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

27. Crearea centrelor de integrare pentru 

străini 

 

 

 

 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul 

Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, 

Ministerul Sănătăţii, 

Ministerul Educaţiei, 

Ministerul Culturii, 

Ministerul Finanţelor 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 
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28. Desfăşurarea activităţilor de 

informare pentru a exclude manifestările 

de rasism şi xenofobie 

 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul 

Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, 

Ministerul Educaţiei, 

Ministerul Sănătăţii, 

Ministerul Finanţelor, 

Ministerul Culturii, 

Consiliul pentru preve-

nirea şi eliminarea 

discriminării şi 

asigurarea egalităţii, 

Oficiul Avocatului 

Poporului, 

Consiliul Coordonator 

al Audiovizualului, 

Biroul Relaţii 

Interetnice 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

29. Realizarea schimbului de informaţii 

şi de bune practici cu statele membre UE  

privind integrarea refugiaţilor şi 

beneficiarilor de protecţie internaţională 

 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul 

Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, 

Ministerul Educaţiei, 

Ministerul Sănătăţii, 

Ministerul Finanţelor, 

Ministerul Culturii, 

Biroul Relaţii 

Interetnice 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

(d) Instituirea unei politici 

preventive eficace împotriva 

migraţiei ilegale, a traficului de 

migranţi şi de persoane, inclusiv 

a unor mijloace de combatere a 

reţelelor de traficanţi de 

migranţi şi de persoane şi de 

asigurare a protecţiei victimelor 

acestui tip de trafic 

2.3. Cooperarea în 

domeniul justiţiei, 

libertăţii şi securităţii 

 

- Continuarea 

consolidării serviciilor 

regionale ale 

subdiviziunii pentru 

combaterea migraţiei 

ilegale a Biroului 

30. Ajustarea politicilor şi cadrului 

regulator de prevenire a migraţiei ilegale 

conform standardelor UE şi celor mai 

bune practici europene (elaborarea noilor 

metodologii de activitate) 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

 

Trimestrul 

IV, 2014 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

31. Consolidarea infrastructurii şi a 

echipamentului secţiilor regionale de 

combatere a şederii ilegale a străinilor 

(mun. Cahul şi mun. Bălţi) 

 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

 

2014-2015 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 
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Migraţie şi Azil, 

precum şi asigurarea 

prezenţei unitare a 

Biroului la nivel 

regional şi crearea 

facilităţilor la nivel 

local distincte de cele 

ale poliţiei naţionale 

32. Elaborarea metodologiei de depistare 

a migranţilor cu şedere ilegală 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul 

Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene, Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, 

Serviciul de Informaţii 

şi Securitate 

2014-2015 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

33. Elaborarea metodologiei de analiză a 

riscurilor în domeniul migraţiei şi 

azilului 

 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

Trimestrul 

IV, 2014 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

34. Consolidarea capacităţilor 

profesionale ale angajaţilor secţiilor 

regionale de combatere a şederii ilegale a 

străinilor 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

- Consolidarea 

infrastructurii existente 

(inclusiv a centrelor de 

detenţie) şi 

completarea cu 

personal a organelor 

responsabile pentru a 

asigura întoarcerea 

efectivă a 

conaţionalilor ţărilor 

terţe care locuiesc 

ilegal şi/sau sînt în 

tranzit de pe teritoriul 

Republicii Moldova; 

asigurarea respectării 

drepturilor imigranţilor 

35. Renovarea Centrul de plasament 

temporar al străinilor în conformitate cu 

standardele UE (renovarea izolatorului 

disciplinar) 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

2014-2015 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

36. Revizuirea şi aprobarea 

instrucţiunilor interne de activitate ale 

Centrului de  plasament temporar al 

străinilor 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

Trimestrul 

IV 2014 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

37. Dezvoltarea sistemelor 

informaţionale în vederea schimbului de 

date 

 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor. 

Centrul e-Guvernare, 

2015 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 
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aflaţi în detenţie 

administrativă, precum 

şi dezvoltarea în 

continuare a cadrului 

de integrare 

Centrul Naţional 

pentru Protecţia 

Datelor cu Caracter 

Personal 

38. Consolidarea continuă a capacităţilor 

instituţiei responsabile de executarea 

procedurilor de returnare şi expulzare 

prin seminare, traininguri, instruiri, vizite 

de studiu, pregătirea formatorilor 

 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

(f) În domeniul gestionării 

frontierelor şi al securităţii 

documentelor, cooperarea se 

axează pe chestiuni privind 

organizarea, formarea, cele mai 

bune practici şi alte măsuri 

operaţionale, precum şi 

consolidarea cooperării dintre 

Agenţia Europeană pentru 

Gestionarea Cooperării 

Operative la Frontierele Externe 

ale Statelor Membre ale Uniunii 

Europene (FRONTEX) şi 

serviciile poliţiei de frontieră ale 

Republicii Moldova 

 

 

2.3. Cooperarea în 

domeniul justiţiei, 

libertăţii şi securităţii 

 

- Îmbunătăţirea în 

continuare a gestionării 

frontierelor, 

menţinerea la un nivel 

înalt a controalelor la 

frontieră şi 

supravegherii 

frontierelor, precum şi 

extinderea şi 

modernizarea 

facilităţilor de 

supraveghere  video 

fixe şi  mobile 

    

40. Elaborarea studiului de fezabilitate şi 

identificarea necesităţilor pentru 

dezvoltarea capacităţilor software de 

recunoaştere facială 

 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

2014-2015 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

41. Aprobarea cadrului normativ necesar 

pentru aplicarea sistemului de 

recunoaştere facială 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

42. Achiziţionarea sistemului de 

recunoaştere facială şi consolidarea 

capacităţilor pentru aplicarea acestui 

sistem 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

43. Utilizarea pe larg a sistemului de 

recunoaştere facială ca subsistem care 

urmează să devină parte a Registrului de 

stat al populaţiei, ca resursă primară pe 

baza căreia are loc eliberarea 

documentelor de identitate şi 

monitorizarea fluxurilor migraţionale, la 

care sînt conectate nu doar instituţiile de 

forţă – Ministerul Afacerilor Interne, 

Poliţia de Frontieră, Serviciul Vamal, dar 

şi alte agenţii, precum instituţiile fiscale, 

organele cadastrale, Camera de 

Licenţiere, Comisia Electorală Centrală 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 
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etc. 

44. Elaborarea şi utilizarea Directoriului 

Cheilor Publice (PKD) 

 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

45. Elaborarea unui studiu de fezabilitate 

pentru utilizarea Directoriului Cheilor 

Publice (PKD) 

 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

2014-2015 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

46. Dezvoltarea capacităţilor de utilizare 

a Directoriului Cheilor Publice (PKD) 

 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

47. Aplicarea regulilor ICAO la 

eliberarea actelor şi utilizarea 

Directoriului Cheilor Publice (PKD) 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

48. Asigurarea operaţionalităţii complete 

a Directoriului Cheilor Publice (PKD) 

naţional 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

49. Dezvoltarea sistemului de 

supraveghere fixă a frontierei prin 

instalarea camerelor video şi a celor pe 

principii de termoviziune de-a lungul 

frontierei de stat 

 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

2015-2016 Proiectul 

„Armele de 

distrugere în 

masă - 

Programul de 

Prevenire şi 

Proliferare 

(ADM PPP)”, 

realizat în 

baza 

Acordului 

dintre 
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Guvernul 

Republicii 

Moldova şi 

Guvernul 

SUA cu 

privire la 

cooperare în 

vederea 

facilitării 

acordării 

asistenţei, 

semnat la 

Chişinău la 

21 martie 

2012 

- Îmbunătăţirea 

imaginii situaţionale la 

nivel naţional şi local 

prin continuarea 

reglării analizei 

riscurilor, gestionării 

informaţiei şi a 

fluxului de date 

50.Dezvoltarea  sistemului integrat de 

management al frontierei de stat, care va 

include un ansamblu de subsisteme 

tehnice şi operaţionale, structurate pe o 

platformă de comunicaţii electronice 

comune în conformitate cu cele mai bune 

practici UE şi principiile conceptului 

EUROSUR. 

 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, 

Serviciul Vamal, 

Centrul Naţional 

pentru Protecţia 

Datelor cu Caracter 

Personal 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

51. Elaborarea şi aprobarea prin hotărîre 

de Guvern a Strategiei naţionale de 

management integrat al frontierei de stat 

pentru anii 2014-2016. 

 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Consiliul 

Naţional pentru 

Managementul Integrat 

al Frontierei de Stat 

2014 În limitele 

resurselor 

bugetare 

52. Realizarea  aplicaţiilor informatice 

care permit schimbul de informaţii în 

timp real între structurile naţionale şi 

internaţionale cu atribuţii în 

supravegherea şi controlul trecerii 

frontierelor 

 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

 

2014-2016 Proiectul 

„Reţeaua de 

comunicaţii 

fixe şi mobile 

pentru 

Serviciul 

Grăniceri al 

Republicii 
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Moldova”, 

realizat în 

baza 

Acordului-

cadru dintre 

Guvernul 

Republicii 

Moldova şi 

Comisia 

Comunităţilor 

Europene 

privind 

asistenţa 

externă, 

semnat la 

Bruxelles la 

11 mai 2006 

- Asigurarea în 

continuare a 

infrastructurii 

adecvate, 

echipamentului tehnic, 

sistemelor TI, 

resurselor financiare şi 

umane, în conformitate 

cu Strategia şi 

planurile de acţiune ale 

Republicii Moldova de 

management integrat al 

frontierei 

53. Dotarea subdiviziunilor de frontieră 

cu maşini de teren moderne, sisteme 

mobile de monitorizare video şi pe 

principii de termoviziune, montate pe 

mijloace de transport,  echipament şi 

tehnică de calcul mobil pentru 

consultarea bazelor de date 

 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

 

2014-2015 Proiectul 

comun dintre 

Republica 

Moldova şi 

Ucraina 

„STRONGB

OR” 

(dezvoltarea 

patrulării 

comune), 

realizat în 

cadrul 

Iniţiativei 

Parteneriatulu

i Estic-IBM 

54. Dotarea, conform cerinţelor 

Catalogului Schengen, a punctelor de 

trecere cu echipament special pentru 

controlul de nivelul al doilea al 

documentelor şi controlul mijloacelor de 

transport în scopul depistării persoanelor 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

 

 

2014-2015 Suportul 

bugetar în 

implementare

a Planului de 

acţiuni 

privind 
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ascunse liberalizarea 

regimului de 

vize 

55. Construcţia capitală/reconstrucţia 

edificiilor subdiviziunilor Poliţiei de 

Frontieră (direcţiile regionale „Est” şi 

„Sud”, sectoarele Poliţiei de Frontieră 

„Săiţi” şi „Volontiri”) 

 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

 

 

2014-2015 Planul de 

dezvoltare a 

infrastructurii 

frontierei de 

stat pentru 

anii 2012-

2014, aprobat 

prin Hotărîrea 

Guvernului 

nr. 476 din 

28 iunie 

2011; 

Legea 

bugetului de 

stat pe anul 

2014  nr.339 

din 

23 decembrie 

2013 (anexa 

nr. 3 - 

Alocaţiile 

pentru 

autorităţile 

publice 

centrale, 

destinate 

finanţării 

investiţiilor 

capitale) 

56. Implementarea sistemului avansat de 

informaţii despre pasageri (API) în 

punctul de trecere a frontierei „Aeroport-

Chişinău” 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Centrul 

Naţional pentru 

Protecţia Datelor cu 

Caracter Personal 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

- Susţinerea şi 57. Instruirea angajaţilor Poliţiei de Ministerul Afacerilor 2014-2016 În limitele 
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extinderea în 

continuare a 

programelor de 

instruire şi a măsurilor 

anticorupţie 

Frontieră în scopul sporirii gradului de 

integritate şi îmbunătăţirii conduitei 

profesionale 

 

Interne 

 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

58. Consolidarea capacităţilor de 

monitorizare a activităţii poliţiştilor de 

frontieră în scopul prevenirii şi 

combaterii acţiunilor de corupţie 

(supravegherea video în cabinele de 

control, desfăşurarea controalelor 

inopinate şi evidenţa statistică a acestora, 

controlul integrităţii poliţiştilor de 

frontieră, etc.)  

Ministerul Afacerilor 

Interne 

 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

- Exploatarea în 

continuare a 

oportunităţilor de 

acţiuni comune, 

instruire şi consultanţă 

de specialitate din 

partea EUBAM, 

Frontex şi statelor 

membre ale UE 

59. Implementarea Planului de acţiuni al 

Misiunii Uniunii Europene de Asistenţă 

la Frontiera Moldo-Ucraineană EUBAM 

(10 Phase Action Plan) 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Serviciul 

Vamal, 

Serviciul de Informaţii 

şi Securitate 

 

2014-2015 În limitele 

resurselor 

bugetare, 

programe şi 

proiecte 

comune 

realizate în 

baza 

Acordului-

cadru dintre 

Guvernul 

Republicii 

Moldova şi 

Comisia 

Comunităţilor 

Europene 

privind 

asistenţa 

externă, 

semnat la 

Bruxelles la 

11 mai 2006 

60. Semnarea şi implementarea Planului 

de cooperare cu Agenţia Europeană 

pentru Gestionarea Cooperării 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare; 
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Operaţionale la Frontierele Externe ale 

Statelor Membre ale Uniunii Europene 

(FRONTEX) pentru anii 2015-2017 

 

 programe şi 

proiecte 

comune 

realizate în 

baza unui 

Aranjament 

de lucru, 

semnat în 

august 2008 

61. Diversificarea cadrului juridic de 

cooperare cu serviciile de frontieră ale 

statelor limitrofe, statelor-membre ale 

UE şi cu alte instituţii de specialitate din 

cadrul UE, precum şi cu statele terţe 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul 

Afacerilor Externe şi 

Integrării Europene 

2014 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

62. Continuarea cooperării cu statele 

vecine în vederea finalizării procesului 

de demarcare a frontierei de stat 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

2014 În limitele 

resurselor 

bugetare 

63. Continuarea participării la 

operaţiunile comune şi la proiecte-pilot 

internaţionale pe sectoare de frontieră 

terestre, aeriene şi maritime, precum şi 

găzduirea proiectelor „Puncte de 

coordonare terestră 2014” în punctele de 

trecere a frontierei de stat 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

 

2014 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

64. Implementarea fazei a doua a 

proiectului „Fixed and Mobile 

Communication Network for Moldovan 

Border Guards Service” 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

 

2014 În limitele 

resurselor 

bugetare; 

Proiectul 

„Reţeaua de 

comunicaţii 

fixe şi mobile 

pentru 

Serviciul 

Grăniceri al 

Republicii 

Moldova”, 

realizat în 

baza 
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Acordului-

cadru dintre 

Guvernul 

Republicii 

Moldova şi 

Comisia 

Comunităţilor 

Europene 

privind 

asistenţa 

externă, 

semnat la 

Bruxelles la 

11 mai 2006 

65. Continuarea eforturilor în vederea 

implementării de către Departamentul 

Poliţiei de Frontieră a  Sistemului 

Uniunii Europene  de supraveghere a 

frontierei  EUROSUR 

 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul 

Afacerilor Externe şi 

Integrării Europene 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

- Utilizarea efectului 

de pîrghie al prezenţei 

EUBAM pentru a 

intensifica şi dezvolta 

în continuare 

cooperarea cu 

Serviciul de Grăniceri 

al Ucrainei, inclusiv în 

domeniul schimbului 

automatizat de date 

nominale 

66. Semnarea şi implementarea 

Protocolului între Departamentul Poliţiei 

de Frontieră al Ministerului Afacerilor 

Interne al Republicii Moldova şi 

Serviciul Vamal al Republicii Moldova şi 

Administraţia Serviciului Grăniceresc de 

Stat al Ucrainei şi Serviciul Fiscal de Stat 

al Ucrainei privind punctele de contact la 

frontiera de stat moldo-ucraineană  

Ministerul Afacerilor 

Interne 

 

 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

66.1 Semnarea Acordului între Guvernul 

Republicii Moldova şi Cabinetul de 

Miniştri al Ucrainei cu privire la 

organizarea schimbului de informaţii 

privind persoanele şi mijloacele de 

transport, cu care persoanele traversează 

frontiera de stat moldo – ucraineană 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

- Explorarea 

oportunităţilor cu 

67. Semnarea şi implementarea 

Acordului dintre Guvernul Republicii 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Serviciul 

2014-2016 În limitele 

resurselor 
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partenerii ucraineni 

pentru crearea 

punctelor de trecere a 

frontierei comune 

suplimentare şi 

patrularea în comun a 

frontierei, inclusiv pe 

segmentul central al 

frontierei Moldova-

Ucraina 

Moldova şi Cabinetul de Miniştri al 

Ucrainei privind cooperarea la efectuarea 

controlului în comun al persoanelor, al 

mijloacelor de transport şi al mărfurilor 

la frontiera de stat moldo-ucraineană 

Vamal 

 

bugetare 

68. Continuarea implementării 

proiectului-pilot de efectuare a 

controlului comun în punctul de trecere 

„Briceni-Rossoşanî”, dislocat pe 

teritoriul Ucrainei 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Serviciul 

Vamal 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

69. Continuarea patrulării comune a 

frontierei de stat moldo-ucrainene 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

(3) De asemenea, cooperarea 

poate facilita migraţia circulară 

în interesul dezvoltării. 

 70. Valorificarea oportunităţilor existente 

în contextul Parteneriatului de Mobilitate 

Republica Moldova – Uniunea 

Europeană 

Comitetul Naţional de 

Monitorizare a 

Implementării 

Parteneriatului de 

Mobilitate RM-UE 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

15 Circulaţia persoanelor 

(1) Părţile garantează punerea în 

aplicare integrală a următoarelor 

acte:  

(a) Acordul dintre Comunitatea 

Europeană şi Republica 

Moldova privind readmisia 

persoanelor aflate în situaţie de 

şedere ilegală, care a intrat în 

vigoare la data de 1 ianuarie 

2008 

- Continuarea 

implementării eficiente 

a Acordului dintre 

Republica Moldova şi 

Comunitatea 

Europeană privind 

readmisia persoanelor 

aflate în şedere ilegală 

şi a măsurilor pentru 

reintegrarea cetăţenilor 

moldoveni  

 

1. Continuarea implementării Acordului 

dintre Republica Moldova şi 

Comunitatea Europeană cu privire la 

readmisia persoanelor în situaţie de 

şedere ilegală, ratificat prin Legea 

nr.238-XVI din 8 noiembrie 2007 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul 

Afacerilor Externe şi 

Integrării Europene 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare. 

2. Negocierea şi semnarea cu statele-

membre UE a protocoalelor adiţionale la 

Acordul dintre Republica Moldova şi 

Comunitatea Europeană privind  

readmisia persoanelor aflate în situaţie de 

şedere ilegală 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul 

Afacerilor Externe şi 

Integrării Europene 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

3. Negocierea şi semnarea cu statele terţe 

a acordurilor de readmisie a persoanelor 

aflate în situaţie de şedere ilegală  

Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul 

Afacerilor Externe şi 

Integrării Europene 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 
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(b) Acordul dintre Comunitatea 

Europeană şi Republica 

Moldova privind facilitarea 

eliberării vizelor, care a intrat în 

vigoare la data de 1 ianuarie 

2008, astfel cum a fost 

modificat la data de 27 iunie 

2012 

 4. Monitorizarea, în limitele 

competenţelor, a implementării 

prevederilor Acordului dintre Republica 

Moldova şi Comunitatea Europeană 

privind facilitarea eliberării vizelor, 

ratificat prin Legea nr.237-XVI din 8 

noiembrie 2007  

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

(2) Părţile depun eforturi pentru 

creşterea mobilităţii cetăţenilor 

şi iau măsuri progresive în 

direcţia atingerii, la momentul 

oportun, a obiectivului comun 

de a avea un regim de călătorii 

fără viză, dacă sunt întrunite 

condiţiile necesare pentru 

asigurarea unei mobilităţi bine 

gestionate şi desfăşurate în 

condiţii de siguranţă, prevăzute 

în cadrul Planului de acţiune 

privind liberalizarea vizelor 

 

 5. Implementarea acţiunilor/măsurilor de 

salvgardare în vederea prevenirii şi 

combaterii eventualelor abuzuri ale 

liberalizării regimului de vize pentru 

cetăţenii Republicii Moldova pentru 

şederile de scurtă durată în UE 

 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene, Grupul de 

lucru privind 

coordonarea 

liberalizării regimului 

de vize 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

6. Aplicarea Planului de acţiuni pentru 

implementarea Matricei de politici 

pentru suportul bugetar direct privind 

liberalizarea regimului de vize 2014-

2016 

 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene, Ministerul 

Afacerilor Interne, 

Grupul de lucru 

privind coordonarea 

liberalizării regimului 

de vize 

2014-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

16 Prevenirea şi combaterea 

criminalităţii organizate, a 

corupţiei şi a altor activităţi 

ilegale 

(1) Părţile cooperează în ceea ce 

priveşte prevenirea şi 

combaterea tuturor formelor de 

activităţi infracţionale şi ilegale, 

organizate sau nu, inclusiv cele 

cu caracter transnaţional, cum ar 

fi: 

 

 

 

(a) traficul de migranţi şi 

Politici naţionale de 

prevenire şi combatere 

a traficului de fiinţe 

umane 

 

- Implementarea 

Planului naţional de 

prevenire şi combatere 

a traficului de fiinţe 

umane pentru anii 

2014-2016, aprobat 

prin Hotărîrea 

Guvernului nr.484 din 

26 iunie 2014 

- Aprofundarea 

1. Implementarea activităţilor 

preconizate în Planul naţional de 

prevenire şi combatere a traficului de 

fiinţe umane (2014-2016)  

Cancelaria de Stat   

(Secretariatul 

permanent al 

Comitetului naţional 

pentru combaterea 

traficului de fiinţe 

umane), 

autorităţile publice 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

2. Dezvoltarea şi pilotarea conceptului de 

monitorizare şi evaluare a politicilor 

naţionale de prevenire şi combatere a 

traficului de fiinţe umane  

 

Cancelaria de Stat 

(Secretariatul 

permanent al 

Comitetului naţional 

pentru combaterea  

 

 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri  

 

 

extrabugetare 
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traficul de persoane cooperării cu privire la 

trafic în cadrul 

organizaţiilor 

internaţionale 

relevante (OSCE, 

ONU) 

 

traficului de fiinţe 

umane) 

3. Consolidarea continuă a mecanismului 

de armonizare şi colectare a datelor în 

domeniul prevenirii şi combaterii 

traficului de fiinţe umane 

 

Cancelaria de Stat 

(Secretariatul 

permanent al 

Comitetului naţional 

pentru combaterea 

traficului de fiinţe 

umane), Ministerul 

Muncii,  Protecţiei 

Sociale şi Familiei, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul 

Justiţiei 

2015 - 

2016 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

- Îmbunătăţirea 

cadrului legal existent 

în domeniul prevenirii 

şi combaterii traficului 

de fiinţe umane 

4. Coordonarea procesului de definitivare 

şi promovare a proiectului de lege de 

modificare şi completare a Legii nr. 241-

XVI din 20 octombrie 2005 privind 

prevenirea şi combaterea traficului de 

fiinţe umane şi a altor acte legislative 

 

Cancelaria de Stat 

(Secretariatul 

permanent al 

Comitetului naţional 

pentru combaterea 

traficului de fiinţe 

umane), Ministerul 

Justiţiei 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

(b) contrabanda şi traficul de 

bunuri, inclusiv în domeniul 

armelor de calibru mic şi al 

drogurilor ilicite; 

 5. Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor 

comune de prevenire şi combatere a 

traficului ilicit de mărfuri pe perimetrul 

frontierei moldo-ucrainene şi perimetrul 

administrativ cu regiunea transnistreană 

Serviciul Vamal, 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

6. Consolidarea cooperării cu OLAF, 

FRONTEX, EUBAM, Europol 

 

Serviciul Vamal, 

Centrul Naţional 

Anticorupţie, 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

7. Pregătirea pentru semnarea acordului  

operaţional cu Europol 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul 

Afacerilor Externe şi 

Integrării Europene, 

Centrul Naţional 

2014-2015 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare 
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pentru Protecţia 

Datelor cu Caracter 

Personal 

(c) activităţile economice şi 

financiare ilegale, cum ar fi 

contrafacerea, frauda fiscală şi 

fraudele legate de achiziţiile 

publice 

 8. Consolidarea colaborării în domeniul 

combaterii infracţiunilor economice şi 

evaziunilor fiscale, inclusiv prin 

încheierea acordurilor de cooperare şi 

schimb de informaţii între instituţiile 

omoloage din statele membre ale UE 

, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Inspectoratul 

Fiscal Principal de Stat 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

9. Semnarea acordurilor bilaterale şi 

multilaterale de cooperare financiară în 

privinţa evaziunii fiscale şi schimbului de 

informaţii  

Inspectoratul Fiscal 

Principal de Stat, 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

(e) corupţia activă şi cea pasivă, 

atît în sectorul privat, cît şi în 

cel public, inclusiv abuzul de 

funcţii şi traficul de influenţă 

2.1. Dialogul politic şi 

reforma 

 

- Continuarea reformei 

sectorului justiţiei, în 

special asigurarea 

independenţei şi 

eficienţei sistemului 

judiciar, organelor de 

urmărire penală, 

precum şi a 

autorităţilor de drept, 

care trebuie să fie 

libere de influenţe 

politice sau 

interferenţe excesive; 

intensificarea luptei 

împotriva corupţiei 

10. Instruirea continuă a personalului 

organelor de drept şi justiţiei în domeniul 

prevenirii şi combaterii corupţiei, în 

special la nivel înalt 

Institutul Naţional al 

Justiţiei, Centrul 

Naţional Anticorupţie, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Ministerul Justiţiei, 

Procuratura Generală 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

11. Implementarea eficientă a 

mecanismului de verificare a stilului de 

viaţă al angajaţilor autorităţilor naţionale 

Centrul Naţional 

Anticorupţie, 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

2015 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

12. Dezvoltarea şi consolidarea 

capacităţilor în lupta împotriva corupţiei 

la nivel înalt şi a corupţiei în organele de 

drept 

Centrul Naţional 

Anticorupţie, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Procuratura 

Generală,  

Comisia Naţională de 

Integritate, 

Serviciul Vamal 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 
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13. Elaborarea, aprobarea şi 

implementarea unui regulament-cadru cu 

privire la ocuparea prin concurs a 

funcţiei de demnitate publică şi a funcţiei 

publice de conducere de nivel superior 

Cancelaria de Stat, 

Ministerul Justiţiei 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

- Asigurarea deplinei 

funcţionări a Centrului 

Naţional Anticorupţie, 

inclusiv prin  

participarea în 

cooperarea 

internaţională 

împotriva corupţiei 

14. Elaborarea şi adoptarea unui proiect 

de lege privind ajustarea competenţelor 

Centrului Naţional Anticorupţie în 

conformitate cu recomandările studiului 

privind dosarele de corupţie, elaborat în 

conformitate cu pct. 2.5 al Strategiei de 

consolidare instituţională a Centrului 

Naţional Anticorupţie 

Centrul Naţional 

Anticorupţie 

Trimestrul 

IV, 2015 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

15. Dezvoltarea şi consolidarea 

capacităţilor angajaţilor Centrului 

Naţional Anticorupţie privind prevenirea 

şi combaterea corupţiei, inclusiv a 

corupţiei la nivel înalt, precum şi a 

capacităţilor de testare a integrităţii 

profesionale în sectorul public 

Centrul Naţional 

Anticorupţie 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

16. Instruirea entităţilor publice privind 

punerea în aplicare a mecanismelor 

instituţionale de prevenire a corupţiei, 

precum şi a procedurii de testare a 

integrităţii profesionale 

Centrul Naţional 

Anticorupţie 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

(f) falsificarea de documente şi 

prezentarea de declaraţii false 

 17. Consolidarea capacităţilor şi 

dezvoltarea continuă a abilităţilor privind 

depistarea documentelor false, precum şi 

a falsului în documente 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene, Ministerul 

Justiţiei 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

(g) criminalitatea informatică  18. Consolidarea capacităţilor în 

domeniul combaterii criminalităţii 

informatice 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Procuratura 

Generală, Serviciul de 

Informaţii şi Securitate 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 
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extrabugetare 

19. Implementarea Planului comun de 

acţiuni în domeniul prevenirii şi 

combaterii criminalităţii informatice 

pentru perioada anilor 2013-2015 

Procuratura Generală, 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, 

Ministerul Apărării, 

Serviciul de Informaţii 

şi Securitate, Serviciul 

Vamal, Centrul 

Naţional pentru 

Protecţia Datelor cu 

Caracter Personal,  

ÎS „Centrul de 

telecomunicaţii 

speciale”, Agenţia de 

Stat pentru Proprietate 

Intelectuală, Agenţia 

de Stat pentru Protecţia 

Moralităţii, Institutul 

Naţional al Justiţiei, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Comisia 

Electorală Centrală 

2015-2015 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

20. Ajustarea cadrului legal privind 

prevenirea şi combaterea criminalităţii 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Procuratura 

Generală, Ministerul 

Justiţiei, Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, 

Serviciul de Informaţii 

şi Securitate 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

21. Dezvoltarea unui concept integrat de 

analiză a riscului în domeniul combaterii 

criminalităţii informatice 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Procuratura 

Generală, Serviciul de 

Informaţii şi Securitate 

2015-2015 În limitele 

resurselor 

bugetare 

22. Participarea la platformele 

multilaterale privind prevenirea 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Procuratura 

2015-2016 În limitele 

resurselor 
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criminalităţii informatice Generală, Serviciul de 

Informaţii şi Securitate 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

23. Asigurarea unei cooperări eficiente 

cu unitatea EC3  din cadrul Europol 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

24. Consolidarea capacităţilor 

instituţionale prin instruirea 

specialiştilor, preluarea celor mai bune 

practici şi experienţe în domeniul 

schimbului de informaţii cu privire la 

combaterea criminalităţii informatice 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Procuratura 

Generală, Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate, 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

25. Consolidarea capacităţilor 

instituţionale prin preluarea celor mai 

bune practici şi experienţe în domeniul 

schimbului de informaţii cu privire la 

fenomenul criminalităţii (crimă 

organizată, trafic de persoane, droguri, 

confiscarea bunurilor ilicite etc.) 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate, 

Centrul Naţional 

Anticorupţie, 

Serviciul Vamal 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

26. Consolidarea capacităţilor 

instituţionale prin preluarea celor mai 

bune practici şi experienţe în domeniul 

combaterii terorismului cibernetic 

Serviciul de Informaţii 

şi Securitate, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

Serviciul Vamal 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

(2) Părţile intensifică 

cooperarea bilaterală, regională 

şi internaţională între organele 

de asigurare a respectării legii, 

inclusiv consolidarea cooperării 

dintre Oficiul European de 

Poliţie (Europol) şi autorităţile 

- Stabilirea unei 

cooperări mai strînse 

cu Europol, inclusiv 

prin încheierea unui 

acord de cooperare 

operaţională  

27. Consolidarea mecanismului de 

colaborarea interinstituţională a 

organelor de drept în prevenirea şi 

combaterea crimei organizate 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Centrul 

Naţional Anticorupţie, 

Procuratura Generală, 

Serviciul de Informaţii 

şi Securitate, 

Serviciul Vamal 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 
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competente ale Republicii 

Moldova. Părţile se angajează 

să pună în aplicare în mod 

eficace standardele 

internaţionale relevante şi, în 

special, cele consacrate în 

Convenţia Organizaţiei 

Naţiunilor Unite împotriva 

criminalităţii transnaţionale 

organizate (UNTOC) din 2000 

şi cele trei protocoale la aceasta, 

în Convenţia Organizaţiei 

Naţiunilor Unite împotriva 

corupţiei din 2003 şi în 

instrumentele relevante ale 

Consiliului Europei privind 

prevenirea şi combaterea 

corupţiei 

 28. Organizarea atelierelor de lucru, a 

seminarelor, a conferinţelor, a exerciţiilor 

în domeniul activităţii speciale de 

investigaţie, inclusiv participarea la vizite 

de studiu în vederea preluării experienţei 

şi a celor mai bune practici 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Centrul 

Naţional Anticorupţie, 

Institutul Naţional al 

Justiţiei, Procuratura 

Generală, alte autorităţi 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

29. Acordarea şi primirea asistenţei 

juridice privind infracţiunile vizate de 

Convenţie, schimbul de informaţii cu 

celelalte state care au aderat la Convenţie 

Procuratura Generală, 

Ministerul Justiţiei 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

2.1. Dialogul politic şi 

reforma  

Anticorupţie şi reforma 

administrativă 

 

- Abordarea eforturilor 

de prevenire şi 

combatere a corupţiei 

la toate nivelurile 

societăţii, în special a 

corupţiei la nivel înalt, 

precum şi a cazurilor 

care implică oficiali de 

nivel înalt sau daune la 

scară largă, şi 

implementarea 

recomandărilor 

relevante ale Grupului 

de State ale Consiliului 

Europei împotriva 

Corupţiei (GRECO) 

 

30. Implementarea eficientă a 

recomandărilor GRECO 

Procuratura Generală, 

Ministerul Justiţiei, 

Comisia Electorală 

Centrală, Centrul 

Naţional Anticorupţie 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

   

17 Lupta împotriva drogurilor 

ilicite 

- Implementarea în 

continuare a Strategiei 

şi planurilor de acţiuni 

relevante, precum şi 

elaborarea unui nou 

1. Implementarea Strategiei naţionale 

antidrog pe anii 2011-2018, aprobată prin 

Hotărîrea Guvernului nr.1208 din 27 

decembrie 2010 şi asigurarea realizării 

acţiunilor prevăzute în Planul naţional de 

Comisia Naţională 

Antidrog, Ministerul 

Afacerilor Interne, 

Procuratura Generală, 

Serviciul de Informaţi 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 
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plan de acţiuni acţiuni antidrog 2014-2016, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr.764 din 18 

septembrie 2014 

şi Securitate, Serviciul 

Vamal, Ministerul 

Sănătăţii, Ministerul 

Educaţiei, Ministerul 

Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, 

Centrul Naţional 

Anticorupţie, alte 

autorităţi cu atribuţii în 

domeniu 

(1) În limitele competenţelor şi 

prerogativelor fiecăreia, părţile 

cooperează în vederea adoptării 

unei abordări echilibrate şi 

integrate cu privire la lupta 

împotriva drogurilor. Politicile 

şi acţiunile în acest domeniu au 

drept obiectiv să consolideze 

structurile de combatere a 

drogurilor ilicite, să reducă 

oferta, traficul şi cererea de 

droguri ilicite şi să gestioneze 

consecinţele abuzului de droguri 

asupra sănătăţii şi a societăţii, 

precum şi să prevină în mod 

mai eficace deturnarea 

precursorilor chimici utilizaţi 

pentru fabricarea ilicită a 

drogurilor şi a substanţelor 

psihotrope 

2.3. Cooperarea în 

domeniul justiţiei, 

libertăţii şi securităţii 

 

- Asigurarea în 

continuare a unei 

abordări echilibrate şi 

integrate faţă de 

problemele legate de 

droguri pentru a face 

faţă consecinţelor 

pentru sănătate şi 

sociale ale abuzului de 

droguri, precum şi 

asigurarea prevenirii 

mai eficiente a 

consumului de droguri 

şi întreprinderea 

eforturilor pentru 

reducerea furnizării, 

traficului şi cererii de 

droguri ilegale 

 

- Fortificarea 

structurilor 

instituţionale pentru 

combaterea drogurilor 

ilegale 

2. Definitivarea metodelor de cooperare 

necesare pentru prevenirea consumului  

de droguri şi combaterea fenomenului 

traficului de droguri 

Ministerul Sănătăţii, 

Comisia Naţională 

Antidrog, Ministerul 

Educaţiei, Ministerul 

Afacerilor Interne, 

Serviciul de Informaţi 

şi Securitate, Serviciul 

Vamal, Ministerul 

Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, 

alte autorităţi cu 

atribuţii în domeniu 

2015 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

3. Consolidarea capacităţilor 

Observatorului Naţional pentru Droguri 

Ministerul Sănătăţii 2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

4. Mediatizarea şi informarea societăţii 

civile despre riscurile şi consecinţele 

consumului de droguri şi traficului ilicit 

de droguri 

Comisia Naţională 

Antidrog, Ministerul 

Sănătăţii, Ministerul 

Educaţiei, Ministerul 

Afacerilor Interne 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 
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(2) Părţile convin asupra 

metodelor de cooperare 

necesare pentru atingerea 

acestor obiective. Acţiunile se 

întemeiază pe principii stabilite 

de comun acord, în conformitate 

cu convenţiile internaţionale în 

domeniu, Strategia UE în 

materie de droguri (2013 - 

2020), Declaraţia politică 

privind orientările care trebuie 

urmate pentru reducerea cererii 

de droguri, adoptate în cadrul 

celei de a 20-a sesiuni speciale a 

Adunării Generale a 

Organizaţiei Naţiunilor Unite 

privind drogurile, din iunie 

1998 

- Dezvoltarea în 

continuare a cooperării 

şi schimbului de 

informaţie şi 

continuarea cooperării 

cu Centrul European 

pentru Monitorizarea 

Drogurilor şi 

Dependenţei de 

Droguri (EMCDDA) şi 

în cadrul Grupului 

Pompidou al 

Consiliului Europei 

5. Depistarea în circuitul ilegal a 

substanţelor noi cu efecte narcotice, 

psihotrope sau similare acestora 

 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Serviciul 

vamal 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

6. Completarea, conform solicitărilor, a 

tabelelor şi listelor substanţelor narcotice, 

psihotrope şi precursorilor acestora, 

supuse controlului, aprobate prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 1088 din 5 

octombrie 2004 

Ministerul Sănătăţii 2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

7. Completarea, conform solicitărilor, a 

listelor substanţelor narcotice, psihotrope 

şi plantelor care conţin astfel de 

substanţe depistate în trafic ilicit, precum 

şi cantităţile acestora, aprobate prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 79 din 23 

ianuarie 2006 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

18 Spălarea de bani şi finanţarea 

terorismului 

2.2. Politica externă şi 

de securitate 

 

- Implementarea 

standardelor din 

recomandările 

Grupului de Acţiune 

Financiară 

Internaţională în 

domeniul spălării de 

bani (FATF) cu privire 

la finanţarea 

terorismului  

1. Realizarea prevederilor Strategiei 

naţionale de prevenire şi combatere a 

spălării banilor şi finanţării terorismului 

pentru anii 2013-2017 şi a Planului de 

acţiuni pentru implementarea Strategiei 

nominalizate, aprobate prin Legea nr. 

130 din 6 iunie 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă: informaţia compilată va fi 

prezentată de către Centrul Naţional 

Anticorupţie 

Centrul Naţional 

Anticorupţie, Banca 

Naţională a Moldovei, 

Procuratura Generală, 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate, 

Ministerul Finanţelor, 

Comisia Naţională a 

Pieţei Financiare, 

Serviciul Vamal, 

Ministerul Economiei, 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor, Biroul 

Naţional de Statistică 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 
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2.4. Cooperare 

economică 

Servicii financiare 

 

- Elaborarea legislaţiei 

naţionale cu privire la 

prevenirea şi 

contracararea spălării 

de bani şi finanţării 

terorismului, în special 

prin implementarea 

legislaţiei UE relevante 

împotriva spălării de 

bani şi combaterii 

finanţării terorismului 

2. Transpunerea în legislaţia naţională 

prevederilor Directivei 2005/60/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului 

din 26 octombrie 2005 privind prevenirea 

utilizării sistemului financiar în scopul 

spălării banilor şi finanţării terorismului, 

inclusiv prin modificarea şi completarea 

Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007 cu 

privire la prevenirea şi combaterea 

spălării banilor şi finanţării terorismului 

Centrul Naţional 

Anticorupţie, Banca 

Naţională a Moldovei, 

Comisia Naţională a 

Pieţei Financiare, 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Finanţelor, 

Ministerul Economiei 

Trimestrul 

IV, 2015 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

3. Transpunerea în legislaţia naţională a 

prevederilor Directivei 2006/70/CE a 

Comisiei din 1 august 2006 de stabilire a 

măsurilor de aplicare a Directivei nr. 

2005/60/CE a Parlamentului European şi 

a Consiliului în ceea ce priveşte definiţia 

„persoanelor expuse politic” şi criteriile 

tehnice de aplicare a procedurile 

simplificate de precauţie privind 

clientela, precum şi de exonerare pe 

motivul unei activităţi financiare 

desfăşurate în mod ocazional sau la scară 

foarte limitată, în mod special prin 

modificarea şi completarea Legii nr. 190-

XVI din 26 iulie 2007 cu privire la 

prevenirea şi combaterea spălării banilor 

şi finanţării terorismului 

Centrul Naţional 

Anticorupţie, Banca 

Naţională a Moldovei, 

Comisia Naţională a 

Pieţei Financiare, 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Finanţelor, 

Ministerul Economiei 

Trimestrul 

IV, 2015 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

4. Implementarea în legislaţia naţională 

privind prevenirea şi combaterea spălării 

banilor şi finanţării terorismului a 

recomandărilor Grupului de Acţiune 

Financiară Internaţională în domeniul 

spălării de bani 

 

Centrul Naţional 

Anticorupţie, Banca 

Naţională a Moldovei, 

Comisia Naţională a 

Pieţei Financiare, 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Finanţelor, 

Ministerul Economiei 

Trimestrul 

I, 2016 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 
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(1) Părţile cooperează pentru a 

preveni utilizarea sistemelor lor 

financiare şi a celor nefinanciare 

relevante în scopul spălării 

veniturilor provenite din 

activităţi infracţionale, precum 

şi în scopul finanţării 

terorismului. Această cooperare 

cuprinde şi recuperarea 

activelor sau a fondurilor 

provenite din veniturile obţinute 

din infracţiuni 

2.3. Cooperarea în 

domeniul justiţiei, 

libertăţii şi securităţii 

5. Asigurarea schimbului de informaţii în 

domeniul prevenirii şi combaterii spălării 

banilor şi finanţării terorismului de către 

organele competente 

 

Centrul Naţional 

Anticorupţie, Serviciul 

de Informaţii şi 

Securitate, Ministerul 

Afacerilor Interne, 

Banca Naţională a 

Moldovei, Comisia 

Naţională a Pieţei 

Financiare, Ministerul 

Justiţiei, Ministerul 

Finanţelor, Ministerul 

Economiei, Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

(2) Cooperarea în acest 

domeniu permite realizarea unor 

schimburi de informaţii utile în 

cadrul legislaţiilor respective ale 

părţilor şi adoptarea de 

standarde adecvate pentru 

combaterea spălării de bani şi a 

finanţării terorismului, 

echivalente cu cele adoptate de 

organismele internaţionale 

relevante care acţionează în 

acest domeniu, cum ar fi Grupul 

de Acţiune Financiară 

Internaţională în domeniul 

spălării de bani (FATF) 

2.3. Cooperarea în 

domeniul justiţiei, 

libertăţii şi securităţii 

2.4. Cooperarea 

economică 

 

- Intensificarea 

cooperării cu FATF, 

Consiliul Europei, 

MONEYVAL, precum 

şi cu autorităţile 

relevante din statele 

membre ale UE şi 

semnarea 

Memorandumurilor de 

înţelegere dintre 

autorităţile de 

investigare financiară 

ale Republicii 

Moldova şi ale statelor 

membre ale UE 

6. Armonizarea cadrului normativ pentru 

reglementarea colaborării cu instituţiile 

similare din alte state în domeniul 

CSB/CFT, în conformitate cu standardele 

internaţionale 

Centrul Naţional 

Anticorupţie, Banca 

Naţională a Moldovei, 

Comisia Naţională a 

Pieţei Financiare, 

Ministerul Justiţiei 

Ministerul Finanţelor, 

Ministerul Economiei, 

Serviciul de Informaţii 

şi Securitate 

Trimestrul 

IV, 2015 

În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

7. Asigurarea schimbului de informaţii 

cu serviciile de informaţii financiare din 

alte state cu privire la infracţiunile de 

spălare a banilor şi finanţare a 

terorismului, precum şi la crimele 

predicate 

Centrul Naţional 

Anticorupţie 

 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

8. Instituirea, optimizarea şi consolidarea 

structurilor interne responsabile de 

colaborarea naţională şi internaţională, 

inclusiv în domeniul prevenirii şi 

combaterii spălării banilor şi finanţării 

terorismului, precum şi a crimelor 

predicate 

Centrul Naţional 

Anticorupţie, 

Procuratura Generală, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate, 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

fondurilor 

externe 



  68  
 

1 2 3 4 5 6 7 

Serviciul Vamal,  

Banca Naţională a 

Moldovei, Comisia 

Naţională a Pieţei 

Financiare, , Ministerul 

Finanţelor, Ministerul 

Economiei 

9. Încurajarea cooperării cu autorităţile 

competente din alte state prin semnarea 

unor acorduri de colaborare, care ar 

permite inclusiv schimbul de informaţii 

în domeniul prevenirii şi combaterii 

spălării banilor şi finanţării terorismului 

şi a crimelor predicate 

Centrul Naţional 

Anticorupţie, 

Procuratura Generală, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate, 

Serviciul Vamal, 

Banca Naţională a 

Moldovei, Comisia 

Naţională a Pieţei 

Financiare, Ministerul 

Finanţelor, Ministerul 

Economiei 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

10. Executarea cererilor de comisii 

rogatorii în domeniul spălării banilor, 

finanţării terorismului şi al crimelor 

predicate 

Procuratura Generală, 

Ministerul Justiţiei 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

 11. Participarea la şedinţele de lucru şi 

reuniunile organizaţiilor internaţionale de 

profil (Grupul Egmont, Comitetul 

MONEYVAL, Conferinţa statelor-părţi 

la Convenţia de la Varşovia (2005), 

CARIN, Comitetul ONU de combatere a 

terorismului etc.) 

Centrul Naţional 

Anticorupţie, 

Procuratura Generală, 

Ministerul Justiţiei, 

Banca Naţională a 

Moldovei, Comisia 

Naţională a Pieţei 

Financiare, Ministerul 

Afacerilor Interne 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

19 Combaterea terorismului 

Părţile convin să coopereze în 

domeniul prevenirii şi al 

suprimării actelor de terorism, 

2.1. Politica externă şi 

de securitate 

 

- Cooperarea în 

1. Implementarea prevederilor Strategiei 

globale a ONU împotriva terorismului 

din 2006, altor instrumente ale ONU, ale 

convenţiilor şi altor instrumente 

Serviciul de Informaţii 

şi Securitate, alte 

instituţii de stat, 

conform competenţelor 

2015-2016 Conform 

programelor 

sectoriale şi 

în limitele 
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în deplină conformitate cu 

principiile statului de drept, cu 

dreptul internaţional în 

domeniul drepturilor omului, cu 

dreptul refugiaţilor şi dreptul 

umanitar, precum şi în 

conformitate cu Strategia 

globală a ONU de combatere a 

terorismului din 2006 şi cu 

actele cu putere de lege şi actele 

administrative respective ale 

părţilor. Acestea trebuie să 

procedeze astfel, în special în 

cadrul punerii în aplicare 

depline a Rezoluţiilor 1267 

(1999), 1373 (2001), 1540 

(2004) şi 1904 (2009) ale 

Consiliului de Securitate al 

ONU şi a altor instrumente ale 

ONU în domeniu, precum şi a 

convenţiilor şi a instrumentelor 

internaţionale aplicabile: 

aprofundarea 

consensului 

internaţional cu privire 

la drepturile omului, 

bazat pe lupta 

împotriva terorismului, 

la definiţia juridică a 

actelor de terorism, 

inclusiv prin 

promovarea acordului 

privind Convenţia 

cuprinzătoare cu 

privire la Terorismul 

Internaţional, precum 

şi îmbunătăţirea în 

continuare a cadrului 

legislativ şi de 

reglementare naţional 

în domeniul luptei 

împotriva terorismului 

 

internaţionale aplicabile; consolidarea 

capacităţilor instituţionale prin preluarea 

experienţei altor state în domeniul 

combaterii terorismului 

legale bugetelor 

anuale ale 

instituţiilor 

responsabile 

2.3. Cooperarea în 

domeniul justiţiei, 

libertăţii şi securităţii 

 

2. Aprofundarea schimbului de informaţii 

şi de opinii privind tendinţele 

terorismului, metodele şi mijloacele de 

combatere a terorismului, inclusiv a 

schimbului de practici în domeniul 

apărării dreptului omului în lupta 

împotriva fenomenului vizat 

Serviciul de Informaţii 

şi Securitate, 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

2015 În limitele 

resurselor 

bugetare 

(a) prin schimbul de informaţii 

privind grupările teroriste şi 

reţelele lor de sprijin, în 

conformitate cu reglementările 

internaţionale şi naţionale 

- Schimbul de 

informaţie privind 

organizaţiile şi 

grupurile teroriste, 

activităţile acestora şi 

reţele de sprijinire ale 

acestora în 

conformitate cu dreptul 

internaţional şi 

legislaţia Părţilor 

3. Actualizarea continuă a listelor 

persoanelor, grupurilor şi entităţilor care 

aparţin sau sunt asociate cu Taliban şi 

organizaţia al-Qaeda, menţinute de 

Comitetul Consiliului de Securitate al 

Organizaţiei Naţiunilor Unite, şi a listei 

persoanelor, grupărilor şi entităţilor 

implicate în activităţi teroriste, aprobate 

prin Poziţia Comună 2001/931/PESC a 

Consiliului Uniunii Europene din 

Serviciul de Informaţii 

şi Securitate 

 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 
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 27 decembrie 2001 

4. Elaborarea şi prezentarea în adresa 

partenerilor externi (ONU, CODEXTER, 

OSCE) a rapoartelor naţionale privind 

măsurile întreprinse în domeniul 

prevenirii şi combaterii terorismului  

Serviciul de Informaţii 

şi Securitate 

 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

(b) prin schimbul de opinii cu 

privire la tendinţele terorismului 

şi la mijloacele şi metodele de 

combatere a acestui fenomen, 

inclusiv în domenii tehnice şi în 

domeniul formării, precum şi 

prin schimbul de experienţă în 

ceea ce priveşte prevenirea 

terorismului 

 5. Asigurarea schimbului de informaţii 

cu serviciile speciale partenere din alte 

state şi organizaţii internaţionale cu 

privire la tendinţele terorismului, 

mijloacele şi metodele de combatere a 

acestui fenomen 

 

Serviciul de Informaţii 

şi Securitate, alte 

instituţii de stat, 

conform competenţelor 

legale 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

- Continuarea 

dezvoltării capacităţii 

instituţionale prin 

adoptarea celor mai 

bune practici şi 

experienţe 

internaţionale în 

domeniul luptei 

împotriva terorismului 

6. Instituirea, optimizarea şi consolidarea 

structurilor interne responsabile de 

colaborarea naţională şi internaţională pe 

segmentul prevenirii şi combaterii 

terorismului 

Serviciul de Informaţii 

şi Securitate, alte 

instituţii de stat, 

conform competenţelor 

legale 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 

(c) prin schimbul de cele mai 

bune practici în domeniul 

protecţiei drepturilor omului în 

lupta împotriva terorismului 

 7. Participarea la platformele 

multilaterale privind apărarea drepturilor 

omului în lupta împotriva terorismului 

 

Serviciul de Informaţii 

şi Securitate, alte 

instituţii de stat, 

conform competenţelor 

legale 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

8. Implementarea instrumentelor 

internaţionale relevante ale ONU în 

domeniul apărării drepturilor omului 

Serviciul de Informaţii 

şi Securitate, alte 

instituţii de stat, 

conform competenţelor 

legale 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare 

20 Cooperare judiciară 

(1) Părţile convin să dezvolte o 

cooperare judiciară în materie 

civilă şi comercială în ceea ce 

priveşte negocierea, ratificarea 

2.3. Cooperarea în 

domeniul justiţiei, 

libertăţii şi securităţii 

 

- Sporirea în 

1. Implementarea instrumentelor 

internaţionale relevante ale ONU, CoE în 

vederea dezvoltării cooperării judiciare 

în materie civilă, comercială şi penală  

 

Ministerul Justiţiei, 

Serviciul de Informaţii 

şi Securitate, 

Procuratura Generală, 

Centrul Naţional 

2015-2016 

 

 

 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare 
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şi punerea în aplicare a 

convenţiilor multilaterale 

privind cooperarea judiciară în 

materie civilă şi, în special, a 

convenţiilor Conferinţei de la 

Haga de drept internaţional 

privat în domeniul cooperării 

judiciare şi al litigiilor 

internaţionale, precum şi în 

domeniul protecţiei copilului 

continuare a cooperării 

judiciare pe chestiunile 

civile şi comerciale 

prin aderarea la şi 

implementarea 

convenţiilor 

multilaterale privind 

cooperarea judiciară 

civilă, în particular a 

Convenţiilor 

Conferinţei de la Haga 

cu privire la dreptul 

internaţional privat în 

domeniul cooperării 

judiciare,  

sporirea cooperării 

judiciare în chestiunile 

penale prin aderarea la 

şi implementarea 

convenţiilor relevante, 

în special a 

convenţiilor 

Consiliului Europei 

- Stabilirea unei 

cooperări mai strînse 

cu Eurojust, inclusiv 

prin încheierea unui 

acord de cooperare 

operaţională 

 

 

 

 

 

 

 

Anticorupţie, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) În ceea ce priveşte 

cooperarea judiciară în materie 

penală, părţile depun eforturi în 

vederea intensificării cooperării 

privind asistenţa juridică 

reciprocă. Aceasta ar include, 

după caz, aderarea la 

instrumentele internaţionale 

relevante ale ONU şi ale 

Consiliului Europei şi punerea 

în aplicare a acestora, precum şi 

o mai strînsă cooperare cu 

Eurojust 

2. Semnarea Acordului de cooperare cu 

Eurojust  

Procuratura Generală, 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

Semestrul 

II, 2014 

 

În limitele 

resurselor 

bugetare 

3. Continuarea cooperării cu Eurojust în 

cazuri concrete prin asistenţă juridică 

internaţională în materie penală şi prin 

schimb de informaţii privind evoluţiile şi 

activităţile autorităţii independente 

naţionale de protecţie a datelor 

Procuratura Generală, 

Centrul Naţional 

pentru Protecţia 

Datelor cu Caracter 

Personal 

2015-2016 În limitele 

resurselor 

bugetare şi 

din fonduri 

extrabugetare 
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