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documente de politici sectoriale. 

 

  

 

Veronica MIHAILOV-MORARU 

Secretar de stat 

 

http://www.justice.gov.md/


Anexă 

 

PLANUL DE ACȚIUNI AL GUVERNULUI  

PENTRU ANII 2021-2022 

 

Obiective  Acțiuni  Termen de 

realizare  

Indicatori de monitorizare Instituția 

responsabilă 

Referințe  

I. BUNA GUVERNARE 

 

Instituirea unui 

mecanism extern 

de diagnostic, 

monitorizare și 

sprijin pentru 

statul de drept din 

Republica 

Moldova 

 

Inițierea negocierilor cu 

Uniunea Europeană asupra 

instituirii  Mecanismului de 

Cooperare și Verificare 

(MCV) prin care se va 

asigura o evaluare periodică 

și obiectivă a rezultatelor 

reformelor în domeniul 

justiției, prevenirii și 

combaterii corupției, 

securității și ordinii publice  

Decembrie 

2022 

1. Proiect de acord elaborat 

și negociat 

Ministerul 

Justiției 

Programul de activitate 

al Guvernului 

„Moldova vremurilor 

bune” Cap. VI, Justiție 

și anticorupție, pct. 19; 

A. OBIECTIVE PE TERMEN SCURT 
Asigurarea implementării Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020 –

2025 

Proiecte de acte normative 

Perfecționarea 

legislației în 

domeniul 

prevenirii spălării 

banilor și 

finanțării 

terorismului 

1. Modificarea Hotărârii 

Guvernului nr. 606/2002 cu 

privire la Sistemul național de 

control al exportului, 

reexportului, importului și 

tranzitului de mărfuri 

strategice în Republica 

Moldova. 

Decembrie 

2021 

1. Proiect de modificare a 

Hotărârii Guvernului 

aprobat. 

Ministerul 

Justiției 

Programul de activitate 

al Guvernului 

„Moldova vremurilor 

bune” Cap. VI, Buna 

Guvernare, pct. 13; 

Planul de acțiuni pentru 

implementarea 

Strategiei naționale de 



Obiective  Acțiuni  Termen de 

realizare  

Indicatori de monitorizare Instituția 

responsabilă 

Referințe  

(includerea SPCSB în 

componența Comisiei 

interdepartamentale de 

control asupra exportului, 

reexportului, importului şi 

tranzitului de mărfuri 

strategice) 

prevenire și combatere 

a spălării banilor și 

finanțării terorismului 

pentru anii 2020-2025 

aprobat prin Hotărîrea 

Parlamentului nr. 

239/2020 

III. JUSTIȚIE ȘI ANTI-CORUPȚIE 

Indicatori de produs/rezultat: 

1. Independența sistemului judecătoresc și a procuraturii, precum și a organelor sale de administrare (Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al 

Procurorilor) consolidată; 

2. Mecanismele de responsabilizare și asigurare a integrității agenților publici fortificate; 

3. Sistemul de protecție a drepturilor omului îmbunătățit  

A. OBIECTIVE IMEDIATE 

DEMARAREA REFORMEI JUSTIȚIEI ȘI PACHETUL ANTI-CORUPȚIE 

Proiecte de documente de politici publice 

Demararea 

reformei în 

sectorul justiției 

pentru asigurarea 

integrității și 

responsabilității 

actorilor din 

sistem 

Promovarea pe platformă 

parlamentară a noului 

document de politici în 

sectorul justiției – Strategia  

pentru asigurarea 

independenței și integrității 

sectorului justiției 

Decembrie 

2021 

 

1. Proiectul Strategiei pentru 

asigurarea independenței și 

integrității sectorului 

justiției revizuit și adoptat. 

Ministerul 

Justiției 

Programul de activitate 

al Guvernului 

„Moldova vremurilor 

bune” Cap. V, 

Demararea reformei 

justiției; 

Agenda de Asociere 

RM-UE pentru perioada 

2021-2027 

Proiecte de acte normative 

1. Consolidarea 

capacităților 

1. Modificarea Legii nr. 

3/2016 cu privire la 

Septembrie 

2021 

1. Avizul la proiectul de 

lege inițiat în Parlament 

Ministerul 

Justiției 

Programul de activitate 

al Guvernului 



Obiective  Acțiuni  Termen de 

realizare  

Indicatori de monitorizare Instituția 

responsabilă 

Referințe  

organelor de 

administrare a 

sistemului 

judecătoresc și a 

procuraturii 

Procuratură în vederea 

instituirii reglementărilor 

privind evaluarea 

performanțelor și răspunderea 

disciplinară a Procurorului 

General 

 elaborat și aprobat de 

Guvern. 

2. Proiect de modificare a 

cadrului legal promovat în 

Parlament. 

„Moldova vremurilor 

bune” Cap. V, 

Demararea reformei 

justiției; 

 

2. Modificarea cadrului legal 

în scopul introducerii unor 

mecanisme transparente și 

echitabile de alegere și 

numire a membrilor 

Consiliului Superior al 

Magistraturii și Consiliului 

Superior al Procurorilor 

Septembrie 

2021 

 

1. Avizul la proiectul de 

lege inițiat în Parlament 

elaborat și aprobat de 

Guvern. 

2. Proiect de modificare a 

cadrului legal promovat în 

Parlament. 

Ministerul 

Justiției 

Programul de activitate 

al Guvernului 

„Moldova vremurilor 

bune” Cap. V, 

Demararea reformei 

justiției pct. 25; 

 

2. Consolidarea 

cadrului legislativ 

în domeniul 

integrității și 

anticorupției 

1. Modificarea cadrului legal 

în vederea perfecționării și 

fortificării mecanismului de 

control al averilor și 

intereselor, precum și a 

eficientizării activității 

Autorității Naționale de 

Integritate 

Octombrie 

2021 

 

1. Avizul la proiectul de 

lege inițiat în Parlament 

elaborat și aprobat de 

Guvern. 

2. Proiect de modificare a 

cadrului legal adoptat de 

Parlament. 

Ministerul 

Justiției 

Programul de activitate 

al Guvernului 

„Moldova vremurilor 

bune” Cap. V, 

Demararea reformei 

justiției pct. 23. 

 

2. Modificarea legislației 

penale și contravenționale în 

vederea uniformizării 

prevederilor privind 

investigarea și sancționarea 

formelor de corupție politică 

și electorală 

Decembrie 

2021 

 

1. Proiect de modificare a 

cadrului normativ elaborat 

și consultat public; 

2. Proiect de modificare a 

cadrului normativ aprobat 

de Guvern și remis 

Parlamentului. 

Ministerul 

Justiției 

B. OBIECTIVE PE TERMEN SCURT 

 



Obiective  Acțiuni  Termen de 

realizare  

Indicatori de monitorizare Instituția 

responsabilă 

Referințe  

Proiecte de acte normative 

1. Consolidarea 

cadrului legislativ 

și instituțional în 

domeniul 

prevenirii și 

combaterii 

corupției 

 

1. Modificarea cadrului 

normativ în vederea 

fortificării competențelor și 

capacităților Serviciului de 

Informații și Securitate în 

domeniul prevenirii și 

combaterii corupției 

Decembrie 

2021 

 

1. Proiect de modificare a 

cadrului normativ elaborat 

și consultat public; 

2. Proiect de modificare a 

cadrului normativ aprobat 

de Guvern și remis 

Parlamentului. 

Ministerul 

Justiției 

Programul de activitate 

al Guvernului 

„Moldova vremurilor 

bune” Cap. VI, Justiție 

și anticorupție, pct. 8; 

 

2. Delimitarea competențelor 

Procuraturii Anticorupție la 

investigarea cauzelor de 

corupție de nivel înalt și 

restructurarea Centrului 

Național Anticorupție 

Decembrie 

2022 

 

1. Proiect de modificare a 

cadrului normativ elaborat 

și consultat public; 

2. Proiect de modificare a 

cadrului normativ aprobat 

de Guvern și remis 

Parlamentului. 

Ministerul 

Justiției 

Programul de activitate 

al Guvernului 

„Moldova vremurilor 

bune” Cap. VI, Justiție 

și anticorupție, pct. 3; 

 

3. Efectuarea unei analize 

privind oportunitatea 

modificării legislației în 

vederea înăspririi sancțiunilor 

pentru infracțiunile de 

corupție, precum și pentru 

combaterea abuzurilor și  

tergiversării vădit 

nejustificate a examinării 

dosarelor de corupție 

Martie 2022 1. Analiză efectuată. 

2. Propuneri de modificare a 

legislației formulate. 

Ministerul 

Justiției 

Programul de activitate 

al Guvernului 

„Moldova vremurilor 

bune” Cap. VI; 

 

2. Sporirea 

independenței 

sistemului 

judecătoresc  

1. Promovarea pe platformă 

parlamentară a proiectului de 

modificare a Constituției 

privind sistemul judecătoresc 

Decembrie 

2021 

 

1. Proiect de modificare a 

Constituției promovat. 

Ministerul 

Justiției 

Programul de activitate 

al Guvernului 

„Moldova vremurilor 

bune” Cap. VI, Justiție 

și anticorupție; 2. Modificarea cadrului legal Iunie 2022 1. Proiect de modificare a Ministerul 



Obiective  Acțiuni  Termen de 

realizare  

Indicatori de monitorizare Instituția 

responsabilă 

Referințe  

infraconstituțional urmare 

adoptării modificărilor 

constituționale privind 

sistemul judecătoresc 

cadrului normativ elaborat 

și consultat public; 

2. Proiect de modificare a 

cadrului normativ aprobat 

de Guvern și remis 

Parlamentului. 

Justiției   

3. Perfecționarea 

sistemului de 

selecție și 

promovare a 

judecătorilor și 

procurorilor 

1. Instituirea unui mecanism 

de declarare și verificare a 

averii și integrității 

candidaților la etapa admiterii 

la Institutul Național al 

Justiției, a numirii în funcția 

de judecător și procuror și a 

promovării / transferării în 

funcție 

Septembrie 

2022 

1. Proiect de modificare a 

cadrului normativ, elaborat 

și consultat public. 

2. Proiect de modificare a 

cadrului normativ, aprobat 

de Guvern și remis 

Parlamentului. 

Ministerul 

Justiției 

 

Programul de activitate 

al Guvernului 

„Moldova vremurilor 

bune” Cap. VI. Justiție 

și anticorupție; 

 

2. Modificarea cadrului legal 

în vederea instituirii unui 

sistem uniform de accedere în 

funcția de judecător și 

procuror în baza vechimii în 

muncă  

Septembrie 

2022 

1. Proiect de modificare a 

cadrului normativ, elaborat 

și consultat public. 

2. Proiect de modificare a 

cadrului normativ, aprobat 

de Guvern și remis 

Parlamentului. 

Ministerul 

Justiției 

 

3. Modificarea cadrului legal 

în vederea consolidării 

colegiilor de selecție și 

evaluare a performanțelor 

judecătorilor 

Decembrie 

2022 

1. Proiect de modificare a 

cadrului normativ, elaborat 

și consultat public. 

2. Proiect de modificare a 

cadrului normativ, aprobat 

de Guvern și remis 

Parlamentului. 

Ministerul 

Justiției 

 

4. Modificarea cadrului legal Decembrie  1. Proiect de modificare a Ministerul 



Obiective  Acțiuni  Termen de 

realizare  

Indicatori de monitorizare Instituția 

responsabilă 

Referințe  

în vederea consolidării 

colegiilor de selecție și 

evaluare a performanțelor 

procurorilor 

2022 cadrului normativ, elaborat 

și consultat public. 

2. Proiect de modificare a 

cadrului normativ, aprobat 

de Guvern și remis 

Parlamentului. 

Justiției 

 

5. Îmbunătățirea 

mecanismului de 

răspundere 

disciplinară a 

judecătorilor și a 

procurorilor 

1. Modificarea cadrului legal 

privind răspunderea 

disciplinară a judecătorilor și  

activitatea Inspecției judiciare 

 

Decembrie  

2022 

1. Proiect de modificare a 

cadrului normativ, elaborat 

și consultat public. 

2. Proiect de modificare a 

cadrului normativ, aprobat 

de Guvern și remis 

Parlamentului. 

Ministerul 

Justiției 

 

Programul de activitate 

al Guvernului 

„Moldova vremurilor 

bune” Cap. VI, Justiție 

și anticorupție; 

 

2. Modificarea cadrului legal 

privind răspunderea 

disciplinară a procurorilor și  

activitatea Inspecției 

procurorilor 

Decembrie  

2022 

1. Proiect de modificare a 

cadrului normativ, elaborat 

și consultat public. 

2. Proiect de modificare a 

cadrului normativ, aprobat 

de Guvern și remis 

Parlamentului. 

Ministerul 

Justiției 

 

6. Consolidarea 

profesiilor 

juridice  

1. Modificarea Legii  

nr. 1260/2002 cu privire la 

avocatură în vederea 

revizuirii criteriilor de 

accedere în profesie 

Iunie 2022 1. Proiect de modificare a 

cadrului normativ, elaborat 

și consultat public. 

2. Proiect de modificare a 

cadrului normativ, aprobat 

de Guvern și remis 

Parlamentului. 

Ministerul 

Justiției 

 

Programul de activitate 

al Guvernului 

„Moldova vremurilor 

bune” Cap. VI, Justiție 

și anticorupție, pct. 14; 

 

2. Promovarea proiectului de 

Lege privind modificarea 

Legii nr.  113/2010 privind 

executorii judecătorești în 

Septembrie 

2022 

1. Proiect de modificare a 

cadrului normativ elaborat 

și consultat public. 

2. Proiect de modificare a 

Ministerul 

Justiției 

 

Programul de activitate 

al Guvernului 

„Moldova vremurilor 

bune” Cap. VI, Justiție 



Obiective  Acțiuni  Termen de 

realizare  

Indicatori de monitorizare Instituția 

responsabilă 

Referințe  

vederea sporirii gradului de 

responsabilizare a 

executorului judecătoresc și 

fortificarea procedurii de 

control 

cadrului normativ, aprobat 

de Guvern și remis 

Parlamentului 

și anticorupție, pct. 14; 

 

 

3. Promovarea proiectului 

Hotărârii Guvernului cu 

privire la aprobarea 

Conceptului tehnic al 

Sistemului informațional 

automatizat „Registrul 

procedurilor de executare” 

Decembrie 

2022 

1. Proiectul Hotărîrii 

Guvernului consulat public 

și aprobat. 

Ministerul 

Justiției 

 

4. Promovarea proiectului 

pentru modificarea Legii nr. 

69/2016 cu privire la 

organizarea activității 

notarilor și Legii nr. 246/2018 

privind procedura notarială 

Septembrie  

2022 

1. Proiect de modificare a 

cadrului normativ, elaborat 

și consultat public. 

2. Proiect de modificare a 

cadrului normativ, aprobat 

de Guvern și remis 

Parlamentului 

Ministerul 

Justiției 

 

5. Elaborarea cadrului 

normativ cu privire la plățile 

pentru asistența notarială, 

pentru îndeplinirea actelor 

notariale și spezele 

procedurilor notariale 

Decembrie  

2022 

1. Proiect de modificare a 

cadrului normativ, elaborat 

și consultat public. 

2. Proiect de modificare a 

cadrului normativ, aprobat 

de Guvern și remis 

Parlamentului 

Ministerul 

Justiției 

 

Art. 1 și 38 din Legea 

nr.69/2016 cu privire la 

organizarea activității 

notarilor 

6. Elaborarea cadrului 

normativ pentru 

implementarea Registrului 

electronic unic al procurilor 

Decembrie  

2022 

1. Proiectul Hotărârii 

Guvernului consulat public 

și aprobat. 

2. Proiectul Hotărârii 

Guvernului cu privire la 

Ministerul 

Justiției 

 

Art.256 din Codul civil; 

Art.24 din Legea nr. 

246/2018 privind 

procedura notarială. 



Obiective  Acțiuni  Termen de 

realizare  

Indicatori de monitorizare Instituția 

responsabilă 

Referințe  

aprobarea Regulamentului 

privind funcționarea 

Registrului electronic unic 

al procurilor aprobat. 

7. Modificarea cadrului 

normativ privind mecanismul 

de formare inițială a 

experților judiciari și 

unificarea procedurilor de 

efectuare a expertizelor 

judiciare 

Decembrie  

2022 

1. Proiect de modificare a 

cadrului normativ, elaborat 

și consultat public. 

2. Proiect de modificare a 

cadrului normativ, aprobat 

de Guvern și remis 

Parlamentului. 

Ministerul 

Justiției 

 

Programul de activitate 

al Guvernului 

„Moldova vremurilor 

bune” Cap. VI, Justiție 

și anticorupție, pct. 18; 

 

8. Elaborarea Hotărârii 

Guvernului cu privire la 

aprobarea Conceptului tehnic 

al Sistemului informațional 

automatizat „Gestiunea 

Dosarelor de Expertiză 

Judiciară” 

Martie 2021 1. Proiectul Hotărîrii 

Guvernului aprobat de 

Guvern. 

Ministerul 

Justiției 

9. Elaborarea conceptului 

tehnic al Registrului cauzelor 

de insolvabilitate 

Decembrie 

2022 

1. Concept elaborat și . Ministerul 

Justiției; 

Ministerul 

Economiei 

 

Capitolul XIV din 

Legea nr.149/2012 

insolvabilității 

4. Sporirea 

numărului de 

cauze soluționate 

prin intermediul 

serviciilor de 

mediere 

1. Îmbunătățirea 

mecanismului privind 

medierea garantată de stat  

Iunie 2022 1. Mecanism de funcționare 

a medierii garantate de stat 

revizuit. 

Ministerul 

Justiției 

 

Programul de activitate 

al Guvernului 

„Moldova vremurilor 

bune” Cap. VI, Justiție 

și anticorupție, pct. 16; 

 

2. Excluderea instituției 

medierii judiciare obligatorii 

Decembrie  

2022 

1. Proiect de modificare a 

cadrului normativ, aprobat 

de Guvern și remis 

Parlamentului. 

Ministerul 

Justiției 

 

5. Consolidarea 1. Promovarea proiectului de Martie 2022 1. Proiect de modificare a Ministerul Programul de activitate 



Obiective  Acțiuni  Termen de 

realizare  

Indicatori de monitorizare Instituția 

responsabilă 

Referințe  

capacităților 

mecanismelor de 

protecție a 

drepturilor 

omului 

 

lege pentru modificarea Legii 

nr. 52 din 3 aprilie 2014 cu 

privire la Avocatul Poporului 

(Ombudsmanul) în 

conformitate cu 

recomandările Comisiei de la 

Veneţia, şi asigurarea 

finanțării acesteia conform 

Principiilor de la Paris 

cadrului normativ elaborat 

și consultat public; 

2. Proiect de modificare a 

cadrului normativ aprobat 

de Guvern și remis 

Parlamentului. 

Justiției al Guvernului 

„Moldova vremurilor 

bune” Cap. V, pct. ; 

Acordului de Asociere 

Republica Moldova - 

Uniunea Europeană în 

perioada 

2. Asigurarea condițiilor 

adecvate pentru desfășurarea 

activității Oficiului 

Avocatului Poporului 

Decembrie 

2021 

1. Sediu identificat și 

atribuit în gestiunea 

Oficiului Avocatului 

Poporului. 

 

Cancelaria de 

Stat 

Programul de activitate 

al Guvernului 

„Moldova vremurilor 

bune” Cap. VI, Justiție 

și anticorupție pct. 12; 

2. Promovarea proiectului de 

lege pentru modificarea Legii 

nr. 121/2012 cu privire la 

asigurarea egalităţii și a Legii 

nr. 298/2012, revăzut inclusiv 

în baza expertizei furnizate de 

Consiliul Europei 

Martie 2022 1. Proiect de modificare a 

cadrului normativ elaborat 

și consultat public; 

2. Proiect de modificare a 

cadrului normativ aprobat 

de Guvern și remis 

Parlamentului. 

Ministerul 

Justiției 

Programul de activitate 

al Guvernului 

„Moldova vremurilor 

bune”, Cap. VI, Justiție 

și anticorupție pct. 12; 

 

Acordului de Asociere 

Republica Moldova - 

Uniunea Europeană în 

perioada 

6. Ajustarea 

cadrului normativ 

la standardele 

internaționale în 

domeniul 

prevenirii și 

combaterii 

1. Elaborarea proiectului de 

lege pentru modificarea unor 

acte normative (ajustarea 

cadrului legal la Convenția de 

la Istanbul) 

Iunie 2022 1. Proiect de modificare a 

cadrului normativ elaborat 

și consultat public; 

2. Proiect de modificare a 

cadrului normativ aprobat 

de Guvern și remis 

Parlamentului. 

Ministerul 

Justiției 

Programul de activitate 

al Guvernului 

„Moldova vremurilor 

bune” Cap. V; 

 



Obiective  Acțiuni  Termen de 

realizare  

Indicatori de monitorizare Instituția 

responsabilă 

Referințe  

violenței în 

familie și 

asigurării 

egalității de gen 

2. Promovarea pe platformă 

parlamentară a proiectului de 

modificare a cadrului 

normativ pentru asigurarea 

drepturilor victimelor 

infracțiunilor privind viața 

sexuală conform prevederilor 

Convenției de la Istanbul și 

Convenției de la Lanzarote 

Martie 2022 1. Proiect de modificare a 

cadrului normativ consultat 

public și promovat în 

Parlament. 

Ministerul 

Justiției 

7. Modificarea 

cadrului normativ 

în scopul 

asigurării 

cooperării 

eficiente cu 

Curtea Penală 

Internațională 

Promovarea proiectului de 

Lege pentru modificarea unor 

acte normative (cooperarea 

dintre Republica Moldova și 

Curtea Penală Internațională) 

Decembrie  

2021 

Proiect de lege aprobat de 

Guvern și remis 

Parlamentului 

Ministerul 

Justiției 

 

Acordul de Asociere 

Republica Moldova–

Uniunea Europeană 

8. Revizuirea 

cadrului legal 

pentru asigurarea 

accesului la 

informația de 

interes public 

1. Elaborarea proiectului de 

lege pentru modificarea Legii 

nr. 982/2000 privind accesul 

la informație în baza 

expertizei efectuate cu 

suportul Proiectului UE 

„Sprijin pentru dialogul 

politic structurat, coordonarea 

implementării Acordului de 

asociere și îmbunătățirea 

procesului de aproximare 

legală”. 

Decembrie 

2021 

Proiect de modificare a 

cadrului normativ elaborat 

Ministerul 

Justiției 

 

Programul de activitate 

al Guvernului 

„Moldova vremurilor 

bune” Cap. VI; 

Planul naţional de 

acțiuni în domeniul 

drepturilor omului 

pentru anii 2018–2022 

(HP nr. 89 din 

24.05.2018) 

2. Promovarea modificărilor 

la Legea nr. 982/2000 privind 

Iunie 2022 Proiect de lege consultat 

public, aprobat de Guvern și 

Ministerul 

Justiției 



Obiective  Acțiuni  Termen de 

realizare  

Indicatori de monitorizare Instituția 

responsabilă 

Referințe  

accesul la informație remis Parlamentului  

Acțiuni de reformă 

1. Crearea unui 

mecanism 

eficient de 

evaluare ordinară 

și extraordinară a 

judecătorilor și 

procurorilor 

inclusiv prin 

prisma intereselor 

acestora, pentru a 

curăța organele 

de justiție de 

oameni corupți și 

vulnerabili 

Elaborarea, consultarea 

publică și promovarea 

cadrului normativ cu privire 

la evaluarea extraordinară a 

judecătorilor și procurorilor 

sub aspectul emiterii actelor 

ilegale și al corespunderii 

averilor cu veniturile oficiale 

în conformitate cu 

recomandările Comisiei de la 

Veneția și jurisprudența 

Curții Constituționale 

Decembrie 

2021 

1. Proiect de modificare a 

cadrului normativ elaborat 

și consultat public. 

2. Proiect de lege aprobat de 

Guvern și remis 

Parlamentului. 

Ministerul 

Justiției 

 

Programul de activitate 

al Guvernului 

„Moldova vremurilor 

bune” Cap. VI, Justiție 

și anticorupție; 

2. Revizuirea 

rolului Curții 

Supreme de 

Justiție și 

modernizarea 

sistemului de 

recurs 

1. Formularea opțiunilor de 

revizuire a structurii și 

numărului de judecători ai 

Curții Supreme de Justiție și 

elaborarea proiectului de 

modificare a cadrului 

normativ 

Decembrie 

2022 

 

1. Analiză efectuată, cu 

formularea opțiunilor; 

2. Proiect de modificare a 

cadrului normativ elaborat 

și remis Guvernului spre 

aprobare 

Ministerul 

Justiției 

Programul de activitate 

al Guvernului 

„Moldova vremurilor 

bune” Cap. VI, pct. 22; 

 

 

2. Revizuirea unor temeiuri 

de recurs pentru a se asigura 

examinarea în exclusivitate a 

aspectelor de drept, precum și 

revizuirrea instrumentelor 

Curții Supreme de Justiție de 

asigurare a unei jurisprudențe 

Decembrie 

2022 

 

1. Proiect de modificare a 

cadrului normativ elaborat 

și consultat public; 

2. Proiect de modificare a 

cadrului normativ aprobat 

de Guvern și remis 

Parlamentului. 

Ministerul 

Justiției 



Obiective  Acțiuni  Termen de 

realizare  

Indicatori de monitorizare Instituția 

responsabilă 

Referințe  

unitare 

 

3. Implementarea 

procesului de 

optimizare a 

hărții 

judecătorești în 

vederea asigurării 

accesului 

cetățeanului la 

justiție calitativă 

1. Analiza hărții judiciare în 

vederea identificării 

necesităților revizuirii unor 

circumscripții între instanțele 

existente din perspectiva  

corespunderii acestora 

necesităților sistemului și a 

justițiabilului, după caz 

modificarea Legii nr. 76/2016 

Iunie 2022 1. Analiză efectuată și 

recomandări formulate; 

2. Proiect de modificare a 

cadrului normativ aprobat 

de Guvern și remis 

Parlamentului. 

Ministerul 

Justiției 

Programul de activitate 

al Guvernului 

„Moldova vremurilor 

bune” Cap. VI, Justiție 

și anticorupție; 

 

 

Implementarea Planului de 

construcţie / renovare a 

clădirilor instanţelor 

judecătoreşti reorganizate 

potrivit Legii nr. 76/2016 cu 

privire la reorganizarea 

instanţelor judecătoreşti 

Decembrie 

2022 

1. Terenuri pentru 

construcția instanțelor 

judecătorești, identificate și 

atribuite în gestiunea 

Ministerului Justiției. 

2. Documentație de proiect 

standart elaborată și 

aprobată. 

 

Ministerul 

Justiției 

4. Dezvoltarea 

sistemului 

informațional 

judecătoresc 

1. Efectuarea auditului extern 

privind funcționarea 

Programului Integrat de 

Gestionare a Dosarelor 

(PIGD) în vederea 

identificării vulnerabilităților 

Decembrie 

2022 

1. Audit extern privind 

funcționarea PIGD realizat.  

2. Vulnerabilități ale PIGD 

eliminate, după caz. 

Ministerul 

Justiției 

Prioritate instituțională 



Obiective  Acțiuni  Termen de 

realizare  

Indicatori de monitorizare Instituția 

responsabilă 

Referințe  

2. Extinderea pilotării in 

instanțele judecătorești a 

aplicației informatice e-Dosar 

judiciar  

Decembrie 

2022 

Aplicația e-Dosar pilotată in 

instanțele judecătorești 

Ministerul 

Justiției 

5. Modernizarea 

sistemului 

penitenciar prin 

amenajarea / 

reutilarea și 

construcția 

spațiilor de 

detenţie conform 

normelor şi 

standardelor 

europene 

1. Modificarea Hotărârii 

Guvernului nr. 173/2014 cu 

privire la Unitatea de 

implementare a Proiectului de 

construcţie a penitenciarului 

din Chişinău 

Decembrie 

2021 

1. Proiect de modificare a 

cadrului normativ aprobat 

de Guvern. 

Ministerul 

Justiției 

Programul de activitate 

al Guvernului 

„Moldova vremurilor 

bune” Cap. VI, Justiție 

și anticorupție, pct. 11; 

 

2. Identificarea companiei 

care urmează să construiască 

noul penitenciar în municipiul 

Chișinău, semnarea 

contractului și demararea 

lucrărilor de construcție 

Decembrie  

2022 

1. Licitație publică 

desfășurată; 

2. Companie identificată,  

contract semnat. 

Ministerul 

Justiției 

 


