
 

Raport de monitorizare privind gradul de realizare a măsurilor din Planul de acțiuni 

al Strategiei pentru asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2022-2025  

(semestrul I 2022) 

 

Direcția strategică  I.  INDEPENDENȚA, RESPONSABILITATEA 

ȘI INTEGRITATEA  ACTORILOR DIN SECTORUL JUSTIȚIEI 

Obiectivul 1.1. Consolidarea independenței sistemului judecătoresc și Procuraturii 

Obiectivul 

specific 

Acțiunea Termen de 

implement

are 

Indicatori de 

rezultat 

Instituții 

responsabile 

Costuri 

(mii lei) 

Gradul de realizare a 

acțiunii 

Dificultăți, riscuri, 

concluzii, recomandări 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1.1. 

Sporirea 

independenț

ei sistemului 

judecătoresc 
 

a) Modificarea cadrului 

legal infraconstituțional ca 

urmare a adoptării 

modificărilor 

constituționale în partea ce 

ține de: 

– numirea inițială în funcție 

a judecătorului până la 

atingerea plafonului de 

vârstă, prin excluderea 

termenului de  

5 ani; 

– numirea în funcție a 

judecătorilor Curții 

Supreme de Justiție de către 

Președintele Republicii 

Moldova; 

– excluderea vechimii în 

funcția de judecător de cel 

puțin 10 ani pentru a putea 

fi numit judecător al Curții 

Supreme de Justiție; 

– garantarea imunității 

funcționale. 

Trimestrul 

I 

1. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ 

elaborat și consultat 

public; 

2. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ 

aprobat de Guvern; 

3. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ 

adoptat de 

Parlament. 

Ministerul 

Justiției, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Comisia 

parlamentară 

de profil 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

Realizată parțial 

1. În scopul implementării 

modificărilor 

constituționale privind 

sistemul judecătoresc 

(Legea nr.120 din 23 

septembrie 2021), 

Ministerul Justiției a 

elaborat proiectul legii de 

modificare a cadrului 

legislativ 

infraconstituțional. Finalitat

ea de bază a acestui proiect 

constă în crearea unui cadru 

normativ coerent prin 

excluderea oricăror 

neconcordanțe dintre 

normele constituționale și 

prevederile legale care 

reglementează domeniul 

sistemului judecătoresc, în 

special în partea care 

vizează modul de numire în 

funcție a judecătorilor CSJ, 

excluderea termenului 

inițial de numire în funcția 

de judecător, mandatul și 

 



componența CSM. Proiectul 

legii a fost înregistrat la 

ședința Secretarilor generali 

în data de 03.02.2022 

(număr unic 78/MJ/2022) și 

a fost consultat pe larg cu 

toți actorii din sistem și 

reprezentanții societății 

civile.  

2. Proiectul legii a fost 

aprobat în cadrul ședinței 

Guvernului din 16.03.2022. 

3. Proiectul legii a fost votat 

de către Parlament în prima 

lectură la data de 

24.03.2022.  

În data de 17-18 iunie 2022, 

urmare a celei de-a 131 

sesiuni Plenare, Comisia de 

la Veneția a adoptat Opinia 

asupra proiectului de lege 

(nr. 1082/2022 CDL-AD 

(2022)019) fiind formulate 

unele recomandări la 

proiect.  

1.1.2. 

Consolidare

a 

independenț

ei și a 

capacităților 

Consiliului 

Superior al 

Magistratur

ii 

a) Modificarea cadrului 

legal infraconstituțional ca 

urmare a adoptării 

modificărilor 

constituționale în partea ce 

ține de componența și 

mandatul Consiliului 

Superior al Magistraturii 

Trimestrul 

I 

1. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ 

elaborat și consultat 

public; 

2. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ 

aprobat de Guvern; 

3. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ 

adoptat de 

Parlament. 

Ministerul 

Justiției, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Comisia 

parlamentară 

de profil 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

Realizată parțial 

1. Prin proiectul legii de 

modificare a cadrului 

legislativ infraconstituțional 

sunt operate modificări și în 

partea ce ține de 

componența și mandatul 

CSM. Astfel, în acord cu 

modificările constituționale 

în componența CSM vor fi 

12 membri,  6 membri din 

rândul judecătorilor vor 

aleși de Adunarea Generală 

a Judecătorilor, 

reprezentând toate 

 



nivelurile instanțelor 

judecătorești iar 6 membri 

vor fi numiți de către 

Parlament din rîndul 

societății civile. Mandatul 

membrilor va fi de  6 ani 

fără dreptul de a deține un 

nou mandat.  Proiectul a fost 

consultat pe larg cu toți 

actorii din sistem și 

reprezentanții societății 

civile. 

2. Proiectul legii a fost 

aprobat în cadrul ședinței de 

Guvern din data de 

16.03.2022.  

3. Proiectul legii a fost votat 

de către Parlament în prima 

lectură la data de 

24.03.2022.  

 

b) Reducerea termenului 

mandatului Președintelui 

Consiliului Superior al 

Magistraturii în vederea 

excluderii suprapunerii cu 

durata mandatului în 

calitate de membru al 

Consiliului Superior al 

Magistraturii 

 

Trimestrul 

I-III 

1. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ 

elaborat și consultat 

public; 

2. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ 

aprobat de Guvern; 

3. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ 

adoptat de 

Parlament. 

Ministerul 

Justiției, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Comisia 

parlamentară 

de profil 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

Realizată parțial pentru 

perioada raportată 

1. Proiectul legii de 

modificare a cadrului 

legislativ infraconstituțional 

prevede inclusiv și operarea 

unor modificări în partea ce 

ține de mandatul 

Președintelui Consiliului 

Superior al Magistraturii. 

Prin urmare, Președintele 

Consiliului Superior al 

Magistraturii urmează a fi 

numit pe o perioadă de 3 ani 

cu dreptul de realegere. 

Proiectul a fost consultat pe 

larg cu toți actorii din sistem 

și reprezentanții societății 

civile. 

 



2. Proiectul legii a fost 

aprobat în cadrul ședinței de 

Guvern din data de 

16.03.2022. 

3. Proiectul legii a fost votat 

de către Parlament în prima 

lectură la data de 

24.03.2022.  

1.1.4. 

Perfecționar

ea 

sistemului 

de selecție și 

promovare 

a 

judecătorilo

r și 

procurorilor 

 

a) Instituirea unui 

mecanism de declarare și 

verificare a averii și 

integrității candidaților la 

etapa admiterii la Institutul 

Național al Justiției, numirii 

în funcția de judecător și 

procuror și promovării / 

transferării în funcție 

Trimestrul 

I-II 

 

1. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ 

elaborat și consultat 

public; 

2. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ 

aprobat de Guvern; 

3. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ 

adoptat de 

Parlament. 

Ministerul 

Justiției, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor, 

Institutul 

Național al 

Justiției, 

Comisia 

parlamentară 

de profil 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

Realizată parțial 

 

1. În vederea instituirii unui 

mecanism de declarare și 

verificare a averii și 

integrității candidaților la 

etapa admiterii la Institutul 

Național al Justiției, 

Ministerul Justiției a 

elaborat un proiect de lege 

în acest sens. Prin acest 

proiect de lege sunt 

modificate și unele aspecte 

care vizează componența, 

modul de selectare și 

activitatea organelor de 

conducere ale Institutului 

Național al Justiției, în 

vederea asigurării unei 

reprezentativități 

proporționale a organelor de 

administrare ale sistemului 

justiției. Proiectul a fost 

consultat pe larg cu toți 

actorii din sistem și 

reprezentanții societății 

civile. 

2. Proiectul de lege a fost 

aprobat în cadrul ședinței de 

Guvern din 29.06.2022. 

 



b) Modificarea cadrului 

legal în vederea instituirii 

unui sistem uniform de 

accedere în funcția de 

judecător și procuror în 

baza vechimii în muncă 

Trimestrul 

II-IV 

1. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ 

elaborat și consultat 

public; 

2. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ 

aprobat de Guvern; 

3. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ 

adoptat de 

Parlament. 

Ministerul 

Justiției, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor, 

Institutul 

Național al 

Justiției, 

Comisia 

parlamentară 

de profil 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

Nerealizată pentru 

perioada raportată 

 

c)  Modificarea cadrului 

legal în vederea 

consolidării colegiilor de 

selecție și evaluare a 

performanțelor 

judecătorilor 

Trimestrul 

II-IV  

1. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ 

elaborat și consultat 

public; 

2. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ 

aprobat de Guvern; 

3. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ 

adoptat de 

Parlament. 

Ministerul 

Justiției, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii,  

Comisia 

parlamentară 

de profil 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

Realizată parțial pentru 

perioada raportată 

 

1. În scopul consolidării 

colegiilor de selecție și 

evaluare a performanțelor 

judecătorilor la data de 

15.03.2022 Ministerul 

Justiției a anunțat inițierea 

procesului de modificare a 

actelor normative în acest 

domeniu. În perioada de 

referință au fost 

recepționate propuneri de la  

Consiliul Superior al 

Magistraturii și Curtea de 

Apel Bălți. 

 

Prin Hotărârea CSM nr. 

127/9 din 24 mai 2022 

cu privire la crearea 

grupurilor de lucru 

pentru revizuirea actelor 

normative ale 

Consiliului Superior al 

Magistraturii și 

modificarea cadrului 

legislativ privind 

sistemul judecătoresc a 

fost creat Grupul de 

lucru, responsabil pentru 

elaborarea modificărilor 

actelor normative vizând 

cariera judecătorilor și 

criteriile de selecție. 

Unul din obiectivele 

stabilite pentru 

activitatea Grupului de 

lucru este elaborarea și 

înaintarea propunerilor 

privind modificarea 

actelor normative vizând 

Consiliul Superior al 

Magistraturii și organele 

sale specializate, 

statutul, cariera și 

răspunderea disciplinară 



a judecătorilor, 

organizarea și 

funcționarea sistemului 

judecătoresc.   

https://www.csm.md/fil

es/Hotaririle/2022/09/12

7-9.pdf 

 

f) Modificarea cadrului 

legal în vederea 

consolidării colegiilor de 

selecție și evaluare a 

performanțelor procurorilor 

Trimestrul 

II-IV  

1. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ 

elaborat și consultat 

public; 

2. Proiect de 

modificare a 

cadrului normative 

aprobat de Guvern; 

3. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ 

adoptat de 

Parlament. 

Ministerul 

Justiției, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor,  

Comisia 

parlamentară 

de profil 

 

În limita 

alocațiilor 

bugetare 

aprobate 

Nerealizată pentru 

perioada raportată 

 

 

Obiectivul 1.2. Consolidarea integrității și responsabilității în sectorul justiției 

1.2.1. 

Eficientizare

a activității 

autorităților 

cu 

competențe 

în domeniul 

anticorupție

i și 

integrității 

b) Limitarea competențelor 

Procuraturii Anticorupție la 

investigarea cauzelor de 

corupție de nivel   înalt și 

restructurarea Centrului 

Național Anticorupție 

Trimestrul 

I-IV 

1. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ, 

elaborat și consultat 

public. 

2. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ, 

aprobat de Guvern. 

3. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ, 

adoptat de 

Parlament. 

Ministerul 

Justiției, 

Procuratura 

Generală, 

Centrul Național 

Anticorupție, 

comisia 

parlamentară de 

profil  

În limita 

alocațiil

or 

bugetare 

aprobate 

Nerealizată pentru 

perioada raportată 

 

De către Comitetul 

Consultativ Independent 

Anticorupție, instituit prin 

Decretul Președintelui 

Republicii Moldova, 

urmează a fi prezentat un 

raport în care se va analiza 

arhitectura autorităților 

anticorupție din Moldova. 

Totodată, Ministerul 

Justiției, Procuratura 

Generală, și Procuratura 

Anticorupție cu suportul 

partenerilor (Institutul 

 

https://www.csm.md/files/Hotaririle/2022/09/127-9.pdf
https://www.csm.md/files/Hotaririle/2022/09/127-9.pdf
https://www.csm.md/files/Hotaririle/2022/09/127-9.pdf


pentru Politici și Reforme 

Europene cu sprijinul 

Fundației Soros Moldova) 

au inițiat un exercițiu de 

Analiză Funcțională a 

Procuraturii Anticorupție. 

Obiectivul analizei este de a 

evalua nevoile, lacunele și 

constrângerile în activitatea 

Procuraturii Anticorupție și 

de a propune un set de 

recomandări de politici pe 

termen scurt până la mediu, 

care vizează creșterea 

eficienței acesteia în 

investigarea și urmărirea 

penală a corupției la nivel 

înalt în Moldova.  

Pe baza acestor analize, 

ministerul în comun cu 

celelalte instituții vizate va 

lua în considerare opțiunile 

de restructurare. 

Adițional, în cadrul grupului 

de lucru instituit în scopul 

modificării Codului de 

procedură penală se 

analizează propunerile 

recepționate de la 

Procuratura Generală, 

Centrul National 

Anticorupție si alte instituții 

care vizează delimitarea 

competentelor între 

Procuratura Anticorupție și 

Centrul Național 

Anticorupție.  

 



1.2.2. 

Asigurarea 

unui corp de 

judecători și 

procurori 

integri și 

profesioniști 

a) Elaborarea cadrului 

normativ cu privire la 

evaluarea externă 

(extraordinară) a 

judecătorilor și procurorilor 

în conformitate cu 

recomandările Comisiei de 

la Veneția 

 

Trimestrul 

 I-II 

1. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ, 

elaborat, consultat 

public și expertizat 

de Comisia de la 

Veneția. 

2. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ, 

aprobat de Guvern. 

3. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ, 

adoptat de 

Parlament. 

Ministerul 

Justiției, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor, 

comisia 

parlamentară de 

profil 

În limita 

alocațiil

or 

bugetare 

aprobate 

Realizată parțial 

În contextul în care 

modificările constituționale 

operate prin Legea 

nr.120/2021 determină 

resetarea întregii 

componențe a CSM, s-a 

decis realizarea exercițiului 

de evaluare extraordinară a 

judecătorilor și procurorilor 

în 3 etape, după cum 

urmează: 

1) evaluarea candidaților la 

funcția de membru 

CSM/CSP și în organele 

specializate ale acestora 

(proces care demarează în 

prezent). 

 

Cu referire la această etapă 

la 10 martie 2022 

Parlamentul a adoptat Legea 

nr.26 privind unele măsuri 

aferente selectării 

candidaților la funcțiile 

administrative din organele 

de autoadministrare ale 

judecătorilor și 

procurorilor (prevetting). 

Evaluarea candidaților sub 

aspectul integrității etice și a 

integrității financiare este 

efectuată de către Comisia 

specializată de evaluare a 

integrității candidaților la 

funcția de membru în 

organele de 

autoadministrare ale 

judecătorilor și procurorilor 

(constituită  din 3 membri 

 



naționali și 3 

internaționali).  

 

2) evaluarea judecătorilor 

CSJ (acest exercițiu se 

estimează a fi demarat 

începînd cu luna februarie 

2023). 

În luna iunie Ministerul 

Justiției a demarat exercițiul 

de reformă a Curții 

Supăreme de Justiție fiind 

prezentat Conceptul de 

reformă care reflectă 

viziunea privind: structura 

viitorului proiect de lege, 

competențele și organizarea 

internă a CSJ, criteriile de 

accedere în funcția de 

judecător al Curții, etapele 

și criteriile procesului de 

evaluare extraordinară a 

judecătorilor.  

3) evaluarea judecătorilor 

din cadrul curților de apel și 

a judecătoriilor, precum și a 

procurorilor. 

 

c) Verificarea prioritară a 

averilor și intereselor 

personale ale tuturor 

judecătorilor, procurorilor, 

membrilor Consiliului 

Superior al Magistraturii și 

Consiliului Superior al 

Procurorilor, inclusiv ale 

membrilor din cadrul 

organelor specializate ale 

acestora 

2022-2025 1.Numărul/rata 

judecătorilor și 

procurorilor 

verificați de 

Autoritatea 

Națională de 

Integritate în 

coraport cu 

numărul total. 

Autoritatea 

Națională de 

Integritate 

 

În limita 

alocațiil

or 

bugetare 

aprobate 

Realizată pentru perioada 

raportată 

1. În perioada de referință, 

Autoritatea Națională de 

Integritate  a efectuat 

verificări ale averilor și 

intereselor personale în 

privința a 13 judecători, 14 

procurori și 2 membri CSM. 

 



2. Rezultatele 

verificărilor, 

publicate 

Conform datelor statistice 

din baza de 

date www.magistrat.md și 

paginei web www.csm.md, 

rata de verificare din 

numărul total al 

demnitarilor specificați 

(445 judecători, 647 

procurori și 9 membri CSM) 

a constituit: 

1. Judecători ~ circa 3%; 

2. Procurori ~ 2%; 

3. Membri CSM ~ 22%. 

2. Rapoartele periodice de 

activitate (trimestriale, 

semestriale și anuale) sunt 

publicate de către ANI pe 

pagina web a instituției 

https://ani.md/ro/node/147. 

1.2.4. 

Îmbunătățir

ea 

mecanismul

ui de 

răspundere 

disciplinară 

a 

judecătorilo

r și 

procurorilor 

a) Modificarea cadrului 

legal privind activitatea 

Inspecției Judiciare în 

partea ce ține de: - 

drepturile, obligațiile, 

garanțiile inspectorilor –

judecători; 

- revocarea mandatului și 

alte aspecte de consolidare 

a capacităților Inspecției 

Judiciare 

Trimestrul 

I-IV 

 

1. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ 

elaborat și consultat 

public; 

2. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ 

aprobat de Guvern; 

3. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ 

adoptat de 

Parlament; 

 

Ministerul 

Justiției, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Comisia 

parlamentară de 

profil 

 

În limita 

alocațiil

or 

bugetare 

aprobate 

Realizată parțial pentru 

perioada de raportare 

1. În scopul îmbunătățirii 

mecanismului de 

răspundere disciplinară a 

judecătorilor și a activității 

Inspecției Judiciare, la data 

de 15.03.2022 Ministerul 

Justiției a anunțat despre 

inițierea procesului de 

modificare a cadrului 

normativ în acest sens.  

Urmare a recepționării 

propunerilor de la toți 

subiecții interesați se 

definitivează versiunea 

inițială a proiectului de lege. 

 

 

c) Modificarea cadrului 

legal privind răspunderea 

disciplinară a judecătorilor 

în partea ce ține de:  

Trimestrul 

I-IV 

 

1. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ 

Ministerul 

Justiției, 

Consiliul 

Superior al 

În limita 

alocațiil

or 

Realizată parțial pentru 

perioada de raportare 

 

http://www.magistrat.md/
http://www.csm.md/
https://ani.md/ro/node/147


- asigurarea clarității și 

previzibilității criteriilor 

care constituie abateri 

disciplinare,  

- procedura de examinare, 

 - extinderea situațiilor în 

care membrii supleanți 

participă la ședințele 

Colegiului disciplinar și 

alte aspecte deficitare 

constatate urmare a 

examinării practicilor 

elaborat și consultat 

public; 

2. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ 

aprobat de Guvern; 

3. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ 

adoptat de 

Parlament. 

 

Magistraturii, 

comisia 

parlamentară de 

profil 

 

bugetare 

aprobate 

A se vedea cele menționate 

la acț. 1.2.4. lit. a).  Ambele 

acțiuni vor fi realizate 

printr-un proiect unic de 

lege. 

d) Excluderea Inspecției 

procurorilor din subordinea 

Procuraturii Generale prin 

atribuirea statutului de 

organ specializat autonom 

al Consiliului Superior al 

Procurorilor 

Trimestrul 

I-IV 

 

1. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ 

elaborat și consultat 

public; 

2. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ 

aprobat de Guvern; 

3. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ 

adoptat de 

Parlament; 

4. Independență 

funcțională a 

Inspecției 

procurorilor 

asigurată. 

Ministerul 

Justiției, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor, 

Procuratura 

Generală, 

comisia 

parlamentară de 

profil 

În limita 

alocațiil

or 

bugetare 

aprobate 

Realizată parțial pentru 

perioada raportată 

În scopul demarării 

exercițiului de analiză a 

actualelor mecanisme de 

responsabilizare 

disciplinară a procurorilor și 

a deficiențelor atestate, 

inclusiv a locului și rolului 

Inspecției procurorilor în 

cadrul sistemului 

procuraturii, Ministerul 

Justiției a organizat în data 

de 15 februarie 2022 o 

ședință de lucru cu 

reprezentanții Consiliului 

Superior al Procurorilor, 

Procuraturii Generale și 

procuraturilor specializate. 

Urmare a acestei ședințe, 

CSP prin scrisoarea nr.5/1-

01d/22-704 din 18.03.2022 

a prezentat în adresa 

ministerului mai multe 

propuneri de modificare a 

legislației.  Propunerile 

recepționate sunt analizate 

și urmează a fi integrate 

într-un proiect de lege. 

 



 

Obiectivul 1.3. Sporirea gradului de transparență și încredere în justiție 

1.3.1. 

Dezvoltarea 

mecanismel

or/ 

programelor 

de 

informare şi 

educare a 

persoanelor 

cu privire la 

accesul la 

justiţie 

şi 

competenţa 

autorităților 

din sectorul 

justiției 

 

a) Implementarea 

strategiilor de comunicare 

în cadrul instanțelor 

judecătorești 

2022-2025 

 

1. Strategie de 

comunicare 

implementată în 

fiecare instanță; 

2. Nr. lunar al 

comunicatelor de 

presă  per instanță 

judecătorească. 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Instanțele 

judecătorești 

În limita 

alocațiil

or 

bugetare 

aprobate 

Realizată parțial pentru 

perioada raportată 

1. Prin Hotărârea CSM nr. 

285/26 din 09 noiembrie 

2021 s-a dispus crearea unui 

grup de lucru pentru 

examinarea propunerilor de 

modificare a Strategiei de 

Comunicare a Consiliului 

Superior al Magistraturii și a 

Ghidului privind relația 

sistemului judecătoresc și 

mass-media. 

Strategia de comunicare 

urmează a fi însoțită de un 

plan de acțiuni  în care vor fi 

setate măsuri în scopul 

sporirii calității comunicării 

judiciare și sporirea 

credibilității justițiabililor în 

actul de justiție, 

transparentizarea activității 

instanțelor judecătorești. În 

perioada de referință grupul 

de lucru s-a întrunit în mai 

multe ședințe. 

https://www.csm.md/files/

Hotaririle/2021/26/285-

26.pdf 

Adițional, în cadrul 

Proiectului USAID 

„Instanțe Judecătorești - 

Model” a fost elaborat 

„Conceptul privind instanțe 

de judecată prietenoase 

justițiabililor” și „Conceptul 

privind sistemul de 

comunicare a judecătoriilor 

pentru îmbunătățirea 

 

https://www.csm.md/files/Hotaririle/2021/26/285-26.pdf
https://www.csm.md/files/Hotaririle/2021/26/285-26.pdf
https://www.csm.md/files/Hotaririle/2021/26/285-26.pdf


serviciilor oferite 

justițiabililor”. Prin 

Hotărârea CSM nr.75/6 din 

15.04.2022 s-a dispus a 

remite în adresa 

judecătoriilor aceste două 

concepte. 

2. Numărul lunar al 

comunicatelor de presă 

pentru semestrul I al anului 

2022 se prezintă după cum 

urmează: 

- Curtea Supremă de Justiție 

– 25; 

- Judecătoria Edineț – 10;  

- Judecătoria Drochia – 9; 

- Judecătoria Soroca – 16; 

- Judecătoria Bălți – 59; 

- Judecătoria Ungheni – 37; 

- Judecătoria Orhei – 6; 

- Judecătoria Strășeni – 4; 

- Judecătoria Criuleni – 8; 

- Judecătoria Hâncești – 5; 

- Judecătoria Chișinău – 36; 

- Judecătoria Anenii Noi – 

11; 

- Judecătoria Cimișlia – 25; 

- Judecătoria Căușeni – 5; 

- Judecătoria Cahul – 10 

- Judcătoria Comrat – 8. 

(Conținutul comunicatelor 

de presă se referă la: diverse 

anunțuri; dispoziții; ordine; 

sondaje etc.) 

 

c) Organizarea campaniilor 

de informare, educare și 

conștientizare a populației, 

în special a grupurilor 

vulnerabile, cu privire la 

dreptul la asistență juridică 

2022-2025 

(trim. I-II) 

 

Campanii de 

informare, cu 

focusarea pe 

grupurile țintă 

desfășurate 

Consiliul 

Național pentru 

Asistență 

Juridică 

Garantată de 

Stat 

554,1 Realizată pentru perioada 

raportată 

În vederea informării 

populației, în special a 

grupurilor vulnerabile, cu 

privire la dreptul la asistență 

 



și modalitățile concrete de 

accesare a acestor servicii 

juridică și modalitățile 

concrete de accesare a 

acestor servicii, Consiliul 

Național pentru Asistență 

Juridică Garantată de Stat, 

cu suportul partenerilor de 

dezvoltare a organizat mai 

multe activități în acest 

sens. Astfel, în cadrul 

proiectului „Consolidarea 

eficienței și accesului la 

justiție în Moldova”, 

implementat de PNUD 

Moldova în parteneriat cu 

Institutul de Reforme 

Penaleau fost create 

Platforme de Dialog pentru 

Accesul la Justiție în 

raioanele Soroca, Criuleni, 

Cimișlia și mun. Comrat. 

Scopul platformelor este de 

a facilita și asigura accesul 

la justiție pentru bărbați și 

femei din raionul de 

intervenție, în special pentru 

cei din grupurile vulnerabile 

și marginalizate (în aceste 

regiuni au fost organizate 

ședințe de lucru în data de 

28, 29, 30 iunie 2022).  

 

De asemenea, în cadrul 

proiectului „Acces la 

Justiție în Zona de 

Securitate”, impementat de 

Centrul de Justiție Socială 

„ECHITATE” în cadrul 

Campaniei Naționale pentru 

o Justiție Sănătoasă, cu 

suportul financiar al 

Departamentului de Stat al 

SUA, au fost realizate 

activități de capacitare și 



consiliere juridică a 

categoriilor vulnerabile de 

cetățeni din 36 localități din 

Zona de Securitate Centru.  

 

În scopul facilitării 

soluționării problemelor 

identificate și a stabilirii 

unui dialog constructiv și 

eficient cu factorii de 

decizie, la data de 

17.05.2022, Centrul de 

Justiție Socială 

„ECHITATE” a organizat 

un eveniment public de 

totalizare a problemelor cu 

care se confruntă locuitorii 

din Zona de Securitate 

Centru, în particular din 

raionul Dubăsari. 

 

d) Publicarea pe pagina 

web a Consiliului Superior 

al Procuroruilor a tuturor 

hotărîrilor adoptate de 

organele din componența 

acestuia 

2022-2025 

 

100 % hotărîri ale 

colegiilor 

specializate ale 

Consiliului 

Superior al 

Procurorilor 

publicate. 

 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor 

În limita 

alocațiil

or 

bugetare 

aprobate 

Realizată pentru perioada 

raportată 

Prin Ordinul Președintelui 

CSP nr.5-29 din 30.06.2022 

au fost desemnate 

subdiviziunile Aparatului 

CSP responsabile de 

anonimizarea și publicarea 

hotărârilor CSP și a 

colegiilor din subordine. În 

perioada 01.01.2022-

30.06.2022 CSP a adoptat 

138 de hotărâri dintre care: 

105 de hotărâri sunt 

publicate pe pagina web 

oficială a instituției 

directoriul „Hotărâri”, 33 de 

hotărâri sunt în procesul de 

anonimizare pentru 

publicarea ulterioară.  

 

 



Colegiul pentru selecția și 

cariera procurorilor în 

perioada de raport a adoptat 

62 de hotărâri, toate fiind 

publicate pe pagina web 

oficială, directoriul „Colegii 

–  Colegiul pentru selecția și 

cariera procurorilor”. 

Notă: În temeiul art.85 

alin.(1) din Legea nr.3/2016 

cu privier la Procuratură, pe 

pagina web oficială sunt 

publicate doar rezultatele 

evaluărilor. 

 

Colegiul de disciplină și 

etică a adoptat în semestrul I 

al anului 2022 – 75 de 

hotărâri, dintre care 13 

hotărâri sunt publicate pe 

pagina web oficială 

directoriul „Colegii – 

Colegiul de disciplină și 

etică” iar 62 de hotărâri - 

emise în rezultatul 

examinării contestațiilor 

împotriva deciziilor 

Inspecției procurorilor, sunt 

în procesul de anonimizare 

pentru publicarea ulterioară.  

 

 

Obiectivul 1.4. Consolidarea capacităților profesiilor juridice conexe justiției 

1.4.1.  

Fortificarea 

mecanismel

or de 

independenț

ă, 

organizare a 

profesiilor 

conexe 

a) Instituirea sancțiunilor 

pentru imixtiunea în 

activitatea avocaților 

 

Trimestrul 

III-IV  

1. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ 

elaborat și aprobat 

de Guvern; 

2. Proiect de 

modificare a 

cadrului  normativ 

Ministerul 

Justiției, 

Uniunea 

Avocaților, 

comisia 

parlamentară de 

profil 

În limita 

alocațiil

or 

bugetare 

aprobate 

Realizată parțial pentru 

perioada raportată 

Prin proiectul consolidat de 

modificare a Codului penal 

vor fi instituite și sancțiuni 

pentru imixtiunea în 

activitatea avocaților. În 

prezent proiectul se 

definitivează în cadrul 

 



justiției și de 

îmbunătățir

e a calității 

serviciilor 

acordate  

 

adoptat de 

Parlament. 

grupului de lucru instituit pe 

platforma Ministerului 

Justiției. 

 

c) Elaborarea standardelor 

de calitate a serviciilor de 

asistență juridică garantată 

de stat 

Trimestrul  

I-IV  

Standarde 

elaborate, aprobate 

și aplicate. 

 

Consiliul 

Național pentru 

Asistență 

Juridică 

Garantată de 

Stat 

430,8 Realizată parțial pentru 

perioada raportată 

Cu suportul financiar al 

partenerilor de dezvoltare, 

Consiliul Național pentru 

Asistență Juridică Garantată 

de Stat are la moment în 

proces de elaborare 3 seturi 

de standarde, după cum 

urmează: 

1. Standarde de calitate ale 

activității avocaților pe 

cauzele cu implicarea 

victimelor infracțiunii; 

2. Standarde de calitate ale 

activității avocaților pe 

cauzele de azil; 

3. Standarde de calitate ale 

activității avocaților pe 

cauzele cu implicarea 

persoanelor cu dizabilități 

intelectuale și psiho-sociale. 

 

 

d) Instituționalizarea și 

implementarea 

mecanismului de 

monitorizare externă a 

calității asistenței juridice 

garantate de stat 

2022-2025 1. Mecanism 

instituționalizat și 

aplicat; 

2. Rata cazurilor de 

acordare a 

asistenței juridice 

necorespunzătoare 

din numărul 

cazurilor 

monitorizate. 

Consiliul 

Național pentru 

Asistență 

Juridică 

Garantată de 

Stat 

1963,6 Realizată pentru perioada 

raportată 

Consiliul Național pentru 

Asistența Juridică Garantată 

de Stat prin Hotărîrea 

nr.17/2021 a aprobat 

Regulamentul privind 

monitorizarea calității 

asistenței juridice calificate 

garantate de stat acordată de 

către avocați. Acest 

Regulament a fost 

înregistrat la Ministerul 

 

https://cnajgs.md/ro/informatie-utila/standarde-de-calitate-ale-activitatii-avocatilor-pe-cauzele-cu-implicarea-copiilor-martori-ale-infractiunilor-1
https://cnajgs.md/ro/informatie-utila/standarde-de-calitate-ale-activitatii-avocatilor-pe-cauzele-cu-implicarea-copiilor-martori-ale-infractiunilor-1
https://cnajgs.md/ro/informatie-utila/standarde-de-calitate-ale-activitatii-avocatilor-pe-cauzele-cu-implicarea-copiilor-martori-ale-infractiunilor-1
https://cnajgs.md/ro/informatie-utila/standarde-de-calitate-ale-activitatii-avocatilor-pe-cauzele-cu-implicarea-copiilor-martori-ale-infractiunilor-1
https://cnajgs.md/ro/informatie-utila/standarde-de-calitate-ale-activitatii-avocatilor-pe-cauzele-cu-implicarea-copiilor-victime-ale-infractiunilor-1
https://cnajgs.md/ro/informatie-utila/standarde-de-calitate-ale-activitatii-avocatilor-pe-cauzele-cu-implicarea-copiilor-victime-ale-infractiunilor-1
https://cnajgs.md/ro/informatie-utila/standarde-de-calitate-ale-activitatii-avocatilor-pe-cauzele-cu-implicarea-copiilor-victime-ale-infractiunilor-1
https://cnajgs.md/ro/informatie-utila/standarde-de-calitate-ale-activitatii-avocatilor-pe-cauzele-penale-cu-implicarea-copiilor-in-conflict-cu-legea-1
https://cnajgs.md/ro/informatie-utila/standarde-de-calitate-ale-activitatii-avocatilor-pe-cauzele-penale-cu-implicarea-copiilor-in-conflict-cu-legea-1
https://cnajgs.md/ro/informatie-utila/standarde-de-calitate-ale-activitatii-avocatilor-pe-cauzele-penale-cu-implicarea-copiilor-in-conflict-cu-legea-1
https://cnajgs.md/ro/informatie-utila/standarde-de-calitate-ale-activitatii-avocatilor-pe-cauzele-penale-cu-implicarea-copiilor-in-conflict-cu-legea-1


Justiției în data de 

12.05.2022 cu nr.1717, 

ulterior fiind publicat în 

Monitorul Oficial al RM Nr. 

151-157 art. 580, din 

20.05.2022. 

e) Elaborarea unor lucrări 

metodice pentru unificarea 

practicilor de lucru a 

executorilor judecătorești 

(ghiduri, comentariu la 

Codul de executare etc.) 

2022-2023 

 

1. Comentariu la 

Codul de executare 

elaborat și publicat;  

2. Ghiduri / 

metodici pentru 

fiecare procedură 

(conform listei) 

elaborate și 

aprobate. 

Uniunea 

Națională a 

Executorilor 

Judecătorești, 

Ministerul 

Justiției 

 

644,8 Realizată pentru perioada 

raportată 

1. Cu suportul proiectului 

Consiliului Europei 

„Susținere pentru 

consolidarea în continuare a 

eficienței și calității 

sistemului judiciar din 

Republica Moldova” în luna 

iunie al anului 2021 a fost 

prezentat Comentariul 

Codului de executare 

(cartea I- executarea 

hotărîrilor cu caracter 

civil), acesta fiind diseminat 

executorilor judecătorești. 

 

Uniunea Națională a 

Executorilor 

Judecătorești: În 

contextual în care este 

demarat procesul de 

modificare a Codului de 

executare în scopul 

sporirii garanțiilor 

părților procedurii de 

executare, se consideră 

oportun elaborarea 

ghidurilor metodice 

după adoptarea 

modificărilor legislative. 

g) Elaborarea standardelor 

de calitate a serviciile 

prestate de mediatori 

2022 (trim. 

III-IV) -

2023 

 

1. Standarde 

elaborate și 

aprobate; 

2. Mecanism de 

monitorizare  a 

respectării 

standardelor creat 

și funcțional. 

Consiliul de 

Mediere, 

Ministerul 

Justiției 

 

În limita 

alocațiil

or 

bugetare 

aprobate 

 

Realizată pentru perioada 

raportată 

1. Consiliul de mediere prin 

Hotărîrea nr. 42 din 

14.12.2020 a aprobat 

Standarde de calitate a 

serviciilor de mediere. Prin 

scrisoarea nr. 118 din 

21.12.2020 hotărîrea 

aprobată a fost transmisă 

Ministerului Justiției. 

Totodată, Standardele de 

calitate aprobate au fost 

publicate pe pagina web a 

Consiliului de Mediere. 

Documentul a fost elaborat 

cu sprijinul Proiectului 

„Moldova - Medierea și 

 



Arbitrajul Comercial, Faza a 

IV-a” implementat de 

Banca Europeană de 

Reconstrucție și Dezvoltare 

(BERD) și Organizația 

Internațională de Dezvoltare 

a Dreptului (IDLO) și 

finanțat de Agenția Statelor 

Unite pentru Dezvoltare 

Internațională (USAID) și 

BERD. 

i) Reglementarea modului 

de evidență, de pregătire, 

păstrare și de predare a 

arhivei biroului 

executorului judecătoresc 

Trimestrul  

I-IV  

Regulament 

elaborat și aprobat. 

Ministerul 

Justiției, 

Uniunea 

Națională a 

Executorilor 

Judecătorești 

În limita 

alocațiil

or 

bugetare 

aprobate 

Realizată parțial pentru 

perioada raportată 

Proiectul Regulamentului 

privind  modului de 

evidență, de pregătire, 

păstrare și de predare a 

arhivei biroului 

executorului judecătoresc a 

fost elaborate de către 

Ministerul Justiției și 

urmează a fi prezentat 

pentru consultare publică. 

 

1.4.2. 

Fortificarea 

mecanismel

or de 

accedere în 

profesie și  

de 

responsabili

zare a 

reprezentan

ților 

profesiilor 

conexe 

justiției 

a) Modificarea Legii 

nr.1260/2002 cu privire la 

avocatură în vederea 

stabilirii unor criterii clare 

și transparente de accedere 

în profesie; fortificarea 

mecanismului de 

răspundere disciplinară etc. 

Trimestrul 

I-IV 

1. Grup de lucru 

creat; 

2. Propuneri de 

modificare a 

cadrului normativ 

formulate și agreate 

în cadrul grupului 

de lucru; 

3. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ 

aprobat de Guvern; 

4. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ 

adoptat de 

Parlament. 

Ministerul 

Justiției, 

Uniunea 

Avocaților, 

comisia 

parlamentară de 

profil 

În limita 

alocațiil

or 

bugetare 

aprobate 

Realizată parțial pentru 

perioada raportată 

1. Prin Legea nr. 67 din 

22.04.2021 au fost operate 

mai multe modificări și 

completări la Legea 

nr.1260/2002 cu privire la 

avocatură, ce au drept scop 

creșterea echității și 

transparenței de accedere în 

profesia de avocat. De 

asemenea, Legea 

nr.1260/2002 cu privire la 

avocatură în partea care 

vizează cerințele înaintate 

pentru exercitarea profesiei 

de avocat a fost modificată 

cc 



prin Legea nr.13 din 

21.01.2022.  
 

În scopul îmbunătățirii 

adiționale a unor 

mecanisme, la data de 

11.05.2022 Ministerul 

Justiției a anunțat despre 

inițierea procesului de 

elaborare a proiectului de 

lege pentru modificarea 

Legii nr.1260/2002 cu 

privire la avocatură. În 

prezent, Ministerul Justiției 

se află la etapa de 

recepționare a propunerilor 

de la toți subiecții interesați 

în acest sens. 

 

b) Modificarea Legii nr.  

113/2010 privind executorii 

judecătorești în vederea 

sporirii gradului de 

responsabilizare a 

executorului judecătoresc și 

fortificarea procedurii de 

control etc. 

Trimestrul  

I-IV 

1. Propuneri de 

modificare a 

cadrului normativ 

formulate și agreate 

în cadrul grupului 

de lucru; 

2. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ 

aprobat de Guvern; 

3. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ 

adoptat de 

Parlament. 

Ministerul 

Justiției, 

Uniunea 

Executorilor 

Judecătorești, 

comisia 

parlamentară de 

profil 

În limita 

alocațiil

or 

bugetare 

aprobate 

Realizată parțial pentru 

perioada raportată 

 

1. În scopul îmbunătățirii 

dar și remedierii unor 

aspecte normative care 

vizează activitatea 

executorilor judecătorești 

dar și activitatea Uniunii 

Naționale a Executorilor 

Judecătorești și a altor 

organe colegiale, Ministerul 

Justiției a elaborat proiectul 

de lege privind modificarea 

Legii nr.  113/2010 privind 

executorii judecătorești. 

Aspectele particulare ale 

proiectului țin de 

determinarea clară a 

modalității de constituire a 

Comisiei de licențiere a 

executorilor judecătorești și 

a Colegiului disciplinar, 

întru asigurarea continuității 

 



funcționării acestora, 

precum și atribuirea 

Ministerului Justiției a unor 

competențe suplimentare în 

cazul constatării unor 

situații de blocare a 

funcționării organului 

profesional. 

În prezent proiectul legii se 

definitivează în cadrul 

Ministerului Justiției și 

urmează a fi supus 

consultărilor publice cu toți 

actorii vizați. 

 

c) Dezvoltarea și 

consolidarea rețelei de 

para-juriști prin revizuirea 

mecanismului de: 

- selectare, contractare și 

remunerare; 

- instruire inițială și 

continuă; 

- responsabilizare 

2022-2025 

(trim. I-II) 

 

1. Mecanism de 

selectare, 

contractare, 

revizuit; 

2. Nr. instruiri 

inițiale și continue 

organizate / nr 

participanților; 

3. Rețea de 

parajuriști extinsă 

anual cu 10 unități. 

Consiliul 

Național pentru 

Asistență 

Juridică 

Garantată de 

Stat, 

 Ministerul 

Finanțelor, 

Ministerul 

Justiției, 

autoritățile 

administrației 

publice locale 

728,1 Realizată pentru perioada 

de raportare 

1. Consiliul Național pentru 

Asistență Juridică Garantată 

de Stat a înaintat către 

Ministerul Justiției 

propunerea de modificare a 

legii în ceea ce privește 

condițiile înaintate pentru a 

putea dobândi statutul de 

parajurist, fapt care va lărgi 

substanțial lista candidaților 

pentru accederea în 

profesie. 

2. În partea ce vizează 

revizuirea mecanismului de 

instruire inițială și continuă 

a para-juriștilor – în vederea 

dezvoltării profesionale a a 

acestora, CNAJGS în 

parteneriat cu Asociația 

Națională a Parajuriștilor 

din Moldova (ANPM) a 

elaborat două platforme 

online de instruire: inițială și 

continuă, disponibile în 

 



limbile română și rusă, care 

asigură accesul la instruire 

la distanță. Ambele 

platforme de instruire au 

fost elaborate în baza 

curriculumului adaptat și 

revizuit și sunt funcționale 

din luna decembrie 2021. 

Platformele de instruire au 

fost plasate pe platforma 

guvernamentală de instruire 

găzduită de către Agenția de 

Guvernare Electronică 

(AGE): 

www.elearning.gov.md 

Platformele de instruire au 

fost realizate în cadrul 

proiectului implementat de 

ANPM „Creșterea calității 

serviciilor de asistență 

juridică primară prin 

dezvoltarea profesională a 

membilor ANPM”, cu 

suportul financiar al 

Fundației Soros Moldova. 

http://www.elearning.gov.md/


1.4.4. 

Stabilirea 

unor reguli 

clare de 

formare a 

tarifelor 

pentru 

serviciile 

prestate 

 

c) Dezvoltarea și 

perfecționarea 

mecanismului de 

recuperare a cheltuielilor 

pentru asistența juridică 

garantată de stat 

 

2022 (trim. 

III-IV)-

2023 

1. Mecanism de 

recuperare a 

cheltuielilor 

funcțional și costuri 

de asistență juridică 

garantate de stat 

recuperate; 

2. Oficiile 

teritoriale ale 

Consiliului 

Naţional pentru 

Asistenţă Juridică 

Garantată de Stat 

conectate la bazele 

de date în vederea 

verificării 

informațiilor 

privind capacitatea 

de plată a 

solicitanților de 

asistență juridică 

garantată de stat. 

Ministerul 

Justiției, 

Consiliul 

Naţional pentru 

Asistenţă 

Juridică 

Garantată de 

Stat,  

Ministerul 

Finanțelor 

În limita 

alocațiil

or 

bugetare 

aprobate 

Realizată parțial pentru 

perioadă raportată 

1. Ministerul Justiției, la 

propunerea  Consiliul 

Naţional pentru Asistenţă 

Juridică Garantată de Stat, a 

elaborat un proiect de lege 

prin care sunt operate 

modificări în Codul de 

executare și Legea 

nr.198/2007 cu privire la 

asistența juridică garantată 

de stat. Proiectul de lege are 

drept scop eficientizarea 

mecanismului de  

recuperare a cheltuielilor 

pentru asistența juridică 

garantată de stat. Urmare a 

ședinței secretarilor generali 

din data de 24 iunie 2022 

proiectul de lege a fost 

lansat pentru consultări 

publice. 

2. În vederea verificării 

informațiilor privind 

capacitatea de plată a 

solicitanților de asistență 

juridică garantată de stat, 

Oficiile teritoriale ale 

Consiliului Naţional pentru 

Asistenţă Juridică Garantată 

de Stat au fost conectate 

integral la bazele de date. 

 

 

Direcția strategică II.  ACCESUL LA JUSTIȚIE ȘI CALITATEA ACTULUI DE JUSTIȚIE 

Obiectivul 2.1. Îmbunătățirea accesului la justiție și a sistemului de protecție a drepturilor omului în sectorul justiției 

2.1.1. 

Facilitarea 

accesului la 

justiție, în 

special a 

a) Ajustarea legislației 

penale și procesuale la 

prevederile Convenției 

Consiliului Europei privind 

prevenirea și combaterea 

Trimestrul 

 I-IV  

1. Grup de lucru 

creat. 

2. Propuneri de 

modificare a 

cadrului normativ 

Ministerul 

Justiției, 

Ministerul 

Sănătății, 

Ministerul 

În limita 

alocațiil

or 

Realizată parțial pentru 

perioada raportată 

În scopul îmbunătățirii 

mecanismelor de acces la 

 



grupurilor 

vulnerabile 

violenței împotriva 

femeilor și a violenței 

domestice (Convenția de la 

Istanbul) 

formulate și agreate 

în cadrul grupului 

de lucru. 

3. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ, 

aprobat de Guvern. 

4. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ, 

adoptat de 

Parlament. 

Muncii și 

Protecției 

Sociale, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Procuratura 

Generală,  

organizațiile 

societății civile 

(OSC) 

bugetare 

aprobate 

justiție a victimelor 

violenței în familie și a 

victimelor infracțiunilor 

sexuale (inclusiv a copiilor) 

în corespundere cu 

prevederile Convenției de la 

Istanbul și Convenției de la 

Lanzarote, Ministerul 

Justiției a elaborat un 

proiect de lege prin care se 

intervine cu mai multe 

modificări/completări în 

legislația penală și civilă, 

atît cea materială cît și 

procesuală.  

Pe parcursul lunii martie a 

anului curent proiectul de 

lege a fost consultat cu 

autoritățile publice cu 

competențe în domeniu și cu 

societatea civilă. Urmare a 

opiniilor recepționate (fiind 

întocmit tabelul de sinteză) 

proiectul de lege a fost 

definitivat și pregătit în luna 

iunie pentru a fi remis 

Guvernului pentru aprobare. 

 

b) Modificarea legislației în 

vederea asigurării 

drepturilor victimelor în 

cazul infracțiunilor privind 

viața sexuală 

Trimestrul 

I-IV 

1. Propuneri de 

modificare a 

cadrului normativ 

formulate și agreate 

în cadrul grupului 

de lucru. 

2. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ, 

aprobat de Guvern. 

3. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ, 

adoptat de 

Parlament. 

Ministerul 

Justiției, 

Ministerul 

Sănătății, 

Ministerul 

Muncii și 

Protecției 

Sociale, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Procuratura 

Generală, 

OSC 

În limita 

alocațiil

or 

bugetare 

aprobate 

Realizată parțial pentru 

perioada raportată 

A se vedea cele menționate 

la acț. 2.1.1. lit. a) de mai 

sus. 

 



c) Implementarea 

mecanismului de 

monitorizare electronică a 

persoanelor care comit acte 

de violență în familie la 

etapa de aplicare a 

măsurilor de protecție 

victimei  

 

2022-2025 1. Echipament 

tehnic achiziționat 

și funcțional; 

2. Nr. persoanelor 

monitorizare 

electronic în raport 

cu nr. ordonanțelor 

de protecție emise. 

Ministerul 

Justiției, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

4444,3 Realizată pentru perioada 

raportată 

1. În 2022 au fost 

achiziționate 100 de 

echipamente electronice (bi 

blok). 

În total sunt 865 

echipamente: 

- 100 – monoblocuri 

- 465- bi blok 

- 300- treckere 
 

2. Pe parcursul perioadei 

raportate (6 luni 2022), 

conform ordonanțelor de 

protecție recepționate spre 

executare, au fost 

monitorizați electronic 394 

agresori familiali (380 

bărbați și 14 femei). Din 

totalul de agresori 

monitorizați, 64 au încălcat 

ordonanțele de protecție, 

drept urmare, fiind sesizat 

organul de poliție. Astfel, 

gradul de încălcari a 

ordonanțelor de protecție 

din totalul agresorilor 

monitorizați constituie 

16,24%.  

 

d) Extinderea specializării 

avocaților care acordă 

asistență juridică garantată 

de stat pe categorii de 

grupuri vulnerabile 

(victimele violenței în 

familie, victimele traficului 

de ființe umane, victimele 

torturii și tratamentului 

inuman, minori etc), 

inclusiv actualizarea 

2022-2025 

 

1. Nr. instruirilor 

tematice organizate 

conform 

necesităților 

identificate; 

2.  Numărul 

avocaților 

specializați anual / 

Lista actualizată; 

3. Numărul 

beneficiarilor de 

Consiliul 

Național pentru 

Asistență 

Juridică 

Garantată de 

Stat 

1255,1 Realizată pentru perioada 

raportată 

1. În Planul de formare 

continuă al Institutului 

Național al Justiției pentru I 

semestru al anului 2022, au 

fost stabilite cursuri cu 

tematici care vizaează 

accesul la justiție al copiilor, 

femeilor, persoanelor cu 

dizabilități. Înb cadrul 

 



permanentă a listei 

avocaților specializați 

asistență juridică 

garantată de stat, 

per categorie. 

acestor cursuri a fost 

planificată instruirea a 150 

de avocați care acordă 

asistență juridică garantată 

de stat. 

 

2. În cadrul Oficiilor 

teritoriale ale CNAJGS sunt 

patru categorii de avocați 

specializati, după cum 

urmează: 

- Avocaţi specializaţi în 

acordarea asistenţei juridice 

calificate garantate de stat 

persoanelor victime ale 

infracţiunilor; 

- Avocaţi specializaţi în 

acordarea asistenţei juridice 

garantată de stat în cauzele 

cu implicarea copiilor; 

- Avocaţi specializaţi în 

acordarea asistenţei juridice 

garantată de stat 

solicitanţilor de azil, 

refugiaţilor, beneficiarilor 

de protecţie umanitară, 

apatrizilor şi solicitanţilor 

de apatrid; 

- Avocaţi specializaţi în 

acordarea asistenţei juridice 

garantate de stat persoanelor 

cu dizabilităţi mentale. 

Listele avocatilor sunt 

periodic actualizate (de 

două ori pe an). 

2.1.3. 

Simplificare

a și 

eficientizare

a 

procedurilor 

judiciare 

a) Revizuirea legislației 

procesual-penale în vederea 

simplificării / eficientizării 

procedurilor de examinare a 

cauzelor penale atît la etapa 

prejudiciară, cît și la cea 

judiciară și revizuirea 

mecanimelor procesuale 

2022 (trim. 

III-IV)-

2023 

 

1. Grup de lucru 

instituit; 

2. Propuneri ale 

autorităților din 

sector consultate și 

agreate în cadrul 

Grupului de lucru; 

Ministerul 

Justiției, 

Procuratura 

Generală, 

Curtea Supremă 

de Jusțiție, 

Instanțele 

judecătorești, 

278,5 Realizată parțial pentru 

perioada raportată 

În luna februarie 2022 

Ministerul Justiției a 

demarat un proces amplu și 

incluziv de modificare a 

Codului de procedură 

 

https://cnajgs.md/ro/lawyers/avocat_specializat#speciality-7
https://cnajgs.md/ro/lawyers/avocat_specializat#speciality-7
https://cnajgs.md/ro/lawyers/avocat_specializat#speciality-7
https://cnajgs.md/ro/lawyers/avocat_specializat#speciality-7
https://cnajgs.md/ro/lawyers/avocat_specializat#speciality-7
https://cnajgs.md/ro/lawyers/avocat_specializat#speciality-4
https://cnajgs.md/ro/lawyers/avocat_specializat#speciality-4
https://cnajgs.md/ro/lawyers/avocat_specializat#speciality-4
https://cnajgs.md/ro/lawyers/avocat_specializat#speciality-4
https://cnajgs.md/ro/lawyers/avocat_specializat#speciality-5
https://cnajgs.md/ro/lawyers/avocat_specializat#speciality-5
https://cnajgs.md/ro/lawyers/avocat_specializat#speciality-5
https://cnajgs.md/ro/lawyers/avocat_specializat#speciality-5
https://cnajgs.md/ro/lawyers/avocat_specializat#speciality-5
https://cnajgs.md/ro/lawyers/avocat_specializat#speciality-5
https://cnajgs.md/ro/lawyers/avocat_specializat#speciality-5
https://cnajgs.md/ro/lawyers/avocat_specializat#speciality-5
https://cnajgs.md/ro/lawyers/avocat_specializat#speciality-6
https://cnajgs.md/ro/lawyers/avocat_specializat#speciality-6
https://cnajgs.md/ro/lawyers/avocat_specializat#speciality-6
https://cnajgs.md/ro/lawyers/avocat_specializat#speciality-6


care ar asigura un echilibru 

adecvat între învinuire și 

apărare din perspectiva 

egalității armelor 

3. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ 

elaborat și aprobat 

de Guvern; 

4. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ 

adoptat de 

Parlament. 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne,  

Centrul Național 

Anticorupție, 

comisia 

parlamentară de 

profil 

penală, proces în care sunt 

antrenați toți actorii cu 

competențe în domeniu, 

mediul academic dar și 

reprezentanții societății 

civile. Pe parcursul 

semestrului I au fost 

organizate mai multe 

ședințe de lucru în cadrul 

cărora au fost discutate toate 

propunerile recepționate. 

Proiectul elaborat în baza 

propunerilor urmează a fi 

definitivat și expediat la 

ședința Secretarilor generali 

pentru a fi acceptat și supus 

consultărilor publice. 

b) Extinderea 

 categoriilor de cauze 

examinate prin aplicația de 

videoconferință 

2022 (trim. 

III-IV)-

2023 

 

1. Grup de lucru 

instituit; 

2. Propuneri 

formulate și agreate 

în cadrul Grupului 

de lucru; 

3. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ 

elaborat și aprobat 

de Guvern; 

4. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ 

adoptat de 

Parlament 

Ministerul 

Justiției, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturi, 

Instanțele 

judecătorești, 

comisia 

parlamentară de 

profil 

 

În limita 

alocațiil

or 

bugetare 

aprobate 

Realizată parțial pentru 

perioada raportată 

Cu suportul Proiectului 

„Accesul la justiție în 

Moldova”, implementat de 

Millennium DPI Partners, a 

fost demarat procesul de 

efectuare a unei analize care 

se va axa pe: tipurilor de 

cauze și/ sau etape 

procesuale în contextul 

cărora poate fi utilizată 

aplicația de videoconferință 

drept mijloc de bază și/ sau 

alternativă de comunicare 

judiciară;  capacitatea 

instanțelor de judecată de a 

asigura organizarea 

ședințelor online pentru 

examinarea etapelor 

procesuale/ cauzelor 

judiciare 

identificate;  crearea 

 



centrelor de videoconferință 

în regiuni și în afara țării 

pentru a asigura organizarea 

ședințelor online; costuri 

necesare, etc.  

 

Adițional, prin proiectul de 

lege care are drept scop 

ajustarea legislației la 

prevederile Convenției de la 

Istanbul s-a propus 

modificarea Codului de 

procedură civilă astfel încît 

ședințele de judecată în 

cadrul cărora se examinează 

cererile de emitere a 

ordonaței de protecție să 

poată fi desfășurate și prin 

sistemul de videoconferință. 

2.1.4. 

Eficientizare

a 

mecanismel

or de 

executare a 

hotărîrilor 

judecătoreșt

i 

 

c) Modificarea cadrului 

legal în vederea instituirii 

unui termen de grație 

debitorului pentru 

executarea benevolă a 

hotărîrii judecătorești pînă 

la etapa demarării 

executării silite 

Trimestrul  

I-IV 

1. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ 

elaborat și consultat 

public; 

2. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ 

aprobat de Guvern; 

3. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ 

adoptat de 

Parlament. 

Ministerul 

Justiției, 

Uniunea 

Națională a 

Executorilor 

Judecătorești, 

comisia 

parlamentară de 

profil 

 

În limita 

alocațiil

or 

bugetare 

aprobate 

Realizată parțial pentru 

perioada raportată 

1. Prevederile de modificare 

a cadrului legal în vederea 

instituirii unui termen de 

grație debitorului pentru 

executarea benevolă a 

hotărîrii judecătorești pînă 

la etapa demarării executării 

silite, se conțin în proiectul 

de modificare a Codului de 

executare elaborat de către 

Uniunea Națională a 

Executorilor Judecătorești, 

proiect care urmează a fi 

expediat Ministerului 

Justiției pentru examinare și 

promovare. 

 

2.1.5. 

Îmbunătățir

ea 

mecanismel

a) Instituirea și 

implementarea sistemului 

progresiv de executare a 

pedepselor penale 

2022 (trim. 

III-IV)-

2025 

 

1. Grup de lucru 

instituit; 

2. Propuneri 

formulate și agreate 

Ministerul 

Justiției, 

4654,7 

 
Realizată parțial pentru 

perioada raportată 

 



or de 

executare a 

pedepselor 

penale și a 

condițiilor 

de detenție 

în cadrul Grupului 

de lucru; 

3. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ 

elaborat și aprobat 

de Guvern; 

4. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ 

adoptat de 

Parlament;  

5. Modelul 

Programului 

individual de 

executare a 

pedepsei aprobat; 

6. Personal din 

rândul psihologilor 

selectat și instruit 

pentru constituirea 

secției de diagnoză 

și prognoză 

infracțională, care 

stă la baza 

implementării 

sistemului 

progresiv de 

executare a 

pedepselor penale; 

7. Infrastructură 

identificată și 

amenajată pentru 

dislocarea secției 

abilitate cu dreptul 

de a aplica 

diagnoza și 

prognoza 

infracțională; 

8. Regimuri 

diferențiate de 

executare a 

pedepsei aplicate. 

comisia 

parlamentară de 

profil. 

În data de 16.06.2022 

Conceptul privind 

instituirea sistemului 

progresiv de executare a 

pedepselor privative de 

libertate a fost expediat 

către autoritățile și entitățile 

relevante pentru analiză și 

prezentarea opiniei. Opinii 

au fost recepționate din 

partea Procuraturii 

Generale, IGP, USM, 

Avocatul Poporului și A.O. 

„Apentru Justiție Penală 

Participativă”.  



b) Dezvoltarea programelor 

probaționale orientate spre 

schimbarea 

comportamentului și 

prevenirea recidivei în 

rîndul persoanelor 

2022-2025 1. Numărul 

programelor noi 

elaborate și 

implementate; 

2. Rata participării 

la programe 

probaționale; 

3. Rata recidivei 

condamnaților care 

au participat la 

programe 

probaționale. 

Ministerul 

Justiției 

 

496,7 Realizată pentru perioada 

raportată 

1. În perioada de raportare 

de către Inspectoratul 

Național de Probațiune au 

fost implementate 11 

programe probaționale la 

nivel național pe categorii 

de condamnați reieșind din 

necesitățile acestora pentru 

reintegrare și prevenirea 

riscului de recidivă. 

2. În cadrul programelor 

probaționale au fost 

implicați: 

- Programul de reducere a 

abuzului de substanţe 

(PRAS), 61  persoane:  2 

minori,  59 adulți;   

- Programul probaţional de 

diminuarea agresivităţii,  14 

minori; 

- Programul pentru 

reducerea 

comportamentelor pre-

delincvenţionale şi 

infracţionale ale copiilor şi 

adolescenţilor aflaţi la risc- 

10 minori; 

- Programul de pregătire 

pentru liberare a 

persoanelor care execută o 

pedeapsă privativă de 

libertate, 84 persoane; 

- Programul „Motivația spre 

schimbare”, 86 persoane; 

- Programul Asistenţă 

psihosocială la etapa 

 



presentenţială – 19   

persoane asistate; 

- Programul de asistență și 

consiliere a agresorilor 

familiali,  49 persoane;                                                                                                                                          

- Programul de consiliere 

individuală ”Unu la Unu”, 

106 persoane:  14 minori și 

92 adulți; 

- Program educativ 

„Cetățenie activă”,  28 

persoane;  

- Programul probațional 

antialcoolic și antidrog – 

274   persoane; 

- Programul probațional For 

CV- 13 minori. 

În total au fost implicați în 

programe probaționale  -  

744 persoane, dintre care  72 

minori.  Rata participării la 

programe probaționale 

constituie 68%.  

În cadrul ANP sunt în 

derulare: 

- Programul de reabilitare 

psihologică a persoanelor 

consumatorare de droguri, 

fiind antrenați 123 deținuți; 

- Programul destinat 

persoanelor care au săvârșit 

infracțiuni contra 

patrimoniului , fiind 

antrenați 241 deținuți; 

- Programul pentru 

reducerea violenței,  fiind 

antrenați 260 deținuți; 

- Programul de schimbare 

comportamentală pentru 

deținuții minori și tineri, 



care au comis infracțiuni cu 

caracter sexual, fiind 

antrenați 7 deținuți. 

2. Rata participării la 

programe probaționale 

constituie 68%.  

3. Rata recidivei 

condamnaților care au 

participat la programe 

probaționale urmează a fi 

analizată și evaluată la 

sfârșitul anului de raportare. 

c) Crearea industriei 

penitenciare în vederea 

implicării la muncă a 

condamnaților și 

resocializării acestora 

 

2022-2025 

 

1. Mecanism fiabil 

de motivare și 

atragerea spre 

colaborare a 

agenţilor economici 

competitivi pe piața 

locurilor de muncă 

elaborate; 

2. Nr de agenți 

economici noi care 

oferă locuri de 

muncă pentru 

persoanele deținute 

în sistemul 

penitenciar / Nr. 

locurilor oferite / 

create; 

3. Nr. de angajați 

pentru 

supravegherea și 

paza permanentă a 

deținuților în zona 

industrială. 

4. Nr. de activități 

de sensibilizare a 

comunității 

economice privind 

posibilitățile de 

reinserție socială a 

persoanelor 

Ministerul 

Justiției, 

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii, 

Ministerul 

Sănătății, 

Ministerul 

Muncii și 

Protecției 

Sociale 

 

702.6 

(anual) 
Realizată pentru perioada 

raportată 

1. A fost inițiat procesul de 

elaborare a proiectului de 

lege pentru modificarea 

unor acte normative pentru 

facilitarea locurilor de 

muncă pentru condamnați). 

Analiza impactului de 

reglementare asupra 

proiectului a fost expediată 

către Ministerul Finanțelor 

și Grupul de lucru al 

Comisiei de Stat pentru 

reglementarea activității de 

întreprinzător. 

2. Actualmente 5 agenți 

economici oferă locuri de 

muncă pentru persoanele 

deținute din Penitenciarul 

nr. 4 -Cricova, Penitenciarul 

nr. 1 - Taraclia, 

Penitenciarul nr. 3 – Leova. 

4. Au fost organizate mai 

multe activități printre care: 

- Prezentarea pe 08.04.2022 

a studiului „Pașii următori 

 



condamnate prin 

muncă. 

5. Nr / Rata 

deținuților implicați 

în activități 

productive, de 

calificare și 

ocupaționale. 

pentru industria 

penitenciară”, care propune 

trei opțiuni de politică 

publică pentru dezvoltarea 

activităților economice în 

penitenciare, elaborat de 

experții Agenției de 

Cooperare a Germaniei 

(GIZ). 

- Cartografierea cererii și 

ofertei de muncă la nivelul 

fiecărui penitenciar, în 

parteneriat cu GIZ 

Moldova, prezentată în 

cadrul atelierului de lucru 

din data de 24.05.2022.  

- Ședințe de lucru cu 

reprezentanti ai 

Ministerului Finanțelor, 

Agenției Proprietății 

Publice, Serviciului Fiscal 

de Stat, reprezentanți ai 

întreprinderilor de stat, a 

întreprinderilor sociale și 

asociații obștești.  

5. Conform situației din 

01.07.2022, 930 de 

persoane sunt încadrate la 

muncă remunerată (671- 

deservire gospodărească a 

penitenciarelor și 258 în 

baza contractelor încheiate 

cu agenții economici). 

Obiectivul 2.2. Îmbunătățirea calității actelor judecătorești și uniformizarea practicii judiciare 

2.2.2. 

Perfecționar

ea și 

dezvoltarea 

a) Revizuirea numărului de 

judecători la Curtea 

Supremă de Justiție și 

Trimestrul  

I-IV 

 

1. Analiză 

efectuată, cu 

formularea 

opțiunilor; 

Ministerul 

Justiției, 

Curtea Supremă 

de Justiție, 

În limita 

alocațiil

or 

Realizată parțial pentru 

perioada raportată 

 



mecanismel

or de 

asigurare a 

practicii 

judiciare 

uniforme 
  

 

modificarea structurii 

acesteia 

2. Proiect elaborat 

și aprobat de 

Guvern; 

3. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ 

adoptat de 

Parlament. 

comisia 

parlamentară de 

profil 

 

bugetare 

aprobate 

1. La data de 10.06.2022, 

Ministerul Justiției a 

prezentat Conceptul 

proiectului legii privind 

reforma Curții Supreme de 

Justiție (CSJ). 

Scopul elaborării 

Conceptului a fost de a 

definitiva aspectele - cheie 

ale acestei reforme și de a 

aduce la un consens toate 

părțile interesate. Acest 

document va sta la baza 

proiectului de lege ce 

urmează a fi elaborat. 

Conceptul reflectă viziunea 

privind: structura viitorului 

proiect de lege, 

competențele și organizarea 

internă a CSJ, criteriile de 

accedere în funcția de 

judecător în cadrul CSJ, 

etapele și criteriile 

procesului de evaluare 

extraordinară a judecătorilor 

Curții. 

 

b) Revizuirea unor temeiuri 

de recurs pentru a se 

asigura examinarea în 

exclusivitate a aspectelor de 

drept 

Trimestrul  

I-IV 

 

1. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ 

elaborat și consultat 

public; 

2. Proiect aprobat 

de Guvern; 

3. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ 

adoptat de 

Parlament. 

Ministerul 

Justiției, 

Curtea Supremă 

de Justiție, 

comisia 

parlamentară de 

profil 

 

În limita 

alocațiil

or 

bugetare 

aprobate 

Realizată parțial pentru 

perioada raportată 

Aspectele ce țin de această 

acțiune au fost incluse în 

proiectul de reformă a CSJ, 

(a se vedea acțiunea 2.2.2. 

lit. a) de mai sus). 

 

https://www.justice.gov.md/public/files/arij/22/Reforma-CSJ-Conceptul-pentru-Consultare-publica.pdf


c) Revizuirea 

instrumentelor Curții 

Supreme de Justiție de 

asigurare a unei 

jurisprudențe coerente / 

unitare 

2022-2023 

(trim. I-II) 

 

1. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ 

elaborat și consulta 

public; 

2. Proiect aprobat 

de Guvern; 

3. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ 

adoptat de 

Parlament. 

Ministerul 

Justiției, 

Curtea Supremă 

de Justiție, 

Comisia 

parlamentară de 

profil 

În limita 

alocațiil

or 

bugetare 

aprobate 

Realizată parțial pentru 

perioada raportată 

Aspectele ce țin de această 

acțiune au fost incluse în 

proiectul de reformă a CSJ, 

(a se vedea acțiunea 2.2.2. 

lit. a) de mai sus). 

 

Obiectivul 2.3. Consolidarea instruirii și formării juridice 

2.3.1. 

Consolidare

a și 

dezvoltarea 

sistemului 

de formare 

profesională 

a 

judecătorilo

r și 

procurorilor 

 

a) Modificarea cadrului 

legislativ în scopul sporirii 

calității formării inițiale și 

continue a beneficiarilor 

Institutului Național al 

Justiției 

Trimestrul  

I-IV 

 

1. Grup de lucru 

instituit; 

2. Propuneri 

formulate și agreate 

în cadrul Grupului 

de lucru; 

3. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ 

elaborat și aprobat 

de Guvern; 

4. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ 

adoptat de 

Parlament. 

Ministerul 

Justiției, 

Institutul 

Național al 

Justiției, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii,  

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor, 

comisia 

parlamentară de 

profil 

În limita 

alocațiil

or 

bugetare 

aprobate 

 Realizată parțial pentru 

perioada de raportare 

 

1. Prin proiectul legii de 

modificare a Legii 

nr.152/2006 privind 

Institutul Național al 

Justiției (menționat la 

pct…..) sunt operate 

modificări și în partea care 

vizează componența 

Consiliului INJ, astfel fiind 

propus ca numărul de 

membri desemnați de către 

CSM și CSP să fie unul 

egal, un membru să fie 

desemnat de către 

Președintele Republicii 

Moldova, iar mmebrul 

desemnat de Consiliul 

Rectorilor din Republica 

Moldova să fie desemnat de 

către ministrul justiției. 

Avînd în vedere că Consliul 

deține competențe în 

domeniul formării inițiale și 

continue a beneficiarilor 

INJ, modificările propuse 

sunt orientate spre 

 



fortificarea calității 

instruirilor oferite. 

2. Proiectul de lege a fost 

aprobat în cadrul ședinței de 

Guvern din 29.06.2022. 

b) Asigurarea instruirii de 

către Institutul Național al 

Justiției a grupurilor mixte 

de judecători, procurori și 

alți profesioniști, pe 

domenii de interes comun, 

în scopul uniformizării 

practicilor 

2022-2025 Nr. instruirilor 

comune desfășurate 

/ nr. beneficiarilor. 

Institutul 

Național al 

Justiției, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii,  

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor 

 

În limita 

alocațiil

or 

bugetare 

aprobate 

Realizată pentru perioada 

raportată 

Pe parcursul semestrului I al 

anului 2022 Institutul 

Național al Justiției, în 

scopul uniformizării 

practicilor, a realizat 66 de 

activităţi de formare pe 

domenii de interes comun, 

fiind instruiţi un număr total 

de 2340 de beneficiari, 

dintre care:  

- judecători – 964;  

- procurori - 1285;  

- asistenți judiciari – 2;  

- grefieri – 31; 

 - șefi ai secretariatului - 

13;  

- specialiști din cancelarie - 

45.    

 

 

2.3.2. 

Formarea și 

dezvoltarea 

abilităților 

non-

judiciare 

pentru 

judecători, 

procurori și 

personalul 

auxiliar 

 

a) Instruirea judecătorilor și 

a personalului instanțelor 

judecătorești în domeniul 

utilizării sistemului 

informațional judiciar 

2022-2025 1. Numărul de 

cursuri desfăşurate; 

2. Numărul de 

persoane instruite 

 

Institutul 

Național al 

Justiției, 

Ministerul 

Justiției, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

În limita 

alocațiil

or 

bugetare 

aprobate 

Realizată pentru perioada 

raportată 

1. Pe parcursul semestrului I 

al anului 2022 Institutul 

Național al Justiției a 

realizat 5 instruiri în 

domeniul utilizării 

sistemului informațional 

judiciar. 

 2. În cadrul acestor cursuri 

au fost instruite 246 de 

persoane, dintre care:  

- judecători – 80; 

 



- asistenți judiciari – 36; 

 - grefieri – 63; 

- șefi ai secretariatului – 11;  

- specialiști – 56. 

 

b) Desfăşurarea cursurilor 

de instruire în domeniul 

utilizării aplicației 

informaționale e-Dosar 

judiciar și a sistemului de 

videoconferințe pentru 

utilizatorii externi 

profesioniști 

2022-2025 1. Numărul de 

cursuri desfăşurate;  

2. Numărul de 

persoane instruite  

Ministerul 

Justiției 

 

În limita 

alocațiil

or 

bugetare 

aprobate 

Realizată pentru perioada 

raportată 

 

1. Institutul Național al 

Justiției a organizat 2 

cursuri de instruire în 

domeniul utilizării 

tehnologiilor informaţionale 

şi gestionarea electronică a 

dosarelor, PIGD – inclusiv 

e-dosar. 

2. În cadrul acestor cursuri 

au fost instruiți: 

- judecători – 30; 

- asistenți judiciari, grefieri, 

- șefi de secretariate – 30. 

 

Adițional, aplicația e-Dosar 

judiciar este pilotată în 

cadrul Judecătoriei Băți și 

Ungheni. 

În perioada 03-04 aprilie 

2022, prin intermediul 

platformei ZOOM, au avut 

loc instruiri privind 

utilizarea soluției 

informatice e-Dosar 

Judiciar pentru 28 de 

avocați din orașul 

Ungheni.Instruirile s-au 

axat pe sarcinile și 

principiile de funcționare a 

sistemului e-Dosar judiciar. 

 

 

c) Instruirea personalului 

Procuraturii în domeniul 

utilizării Sistemului 

Informațional Automatizat 

2022-2025 

 

1. Numărul de 

cursuri desfăşurate; 

2. Numărul de 

persoane instruite. 

Procuratura 

Generală, 

În limita 

alocațiil

or 

Realizată pentru perioada 

raportată 

 



„Urmărire penală: E-

Dosar” și a softului analitic 

utilizat la efectuarea 

urmăririlor penale pe cauze 

complexe 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor, 

Institutul 

Național al 

Justiției 

 

bugetare 

aprobate 

1. Institutul Național al 

Justiției a organizat 2 

cursuri de instruire în 

domeniul utilizării 

tehnologiilor informaţionale 

şi gestionarea electronică a 

dosarelor (E-dosar). 

2. În cadrul acestor cursuri 

au fost instruite 67 de 

persoane, dintre care:  

- procurori – 37; 

- consultanți ai procurorilor 

– 30. 

 

d) Dezvoltarea abilităților 

de comunicare și de 

gestionare a 

managementului 

conflictelor cu justițiabilii 

de către personalul 

instanțelor judecătorești și a 

procuraturilor 

2022-2025 1. Cursuri de 

instruire pentru 

angajații din fiecare 

instanță 

judecătorească/ 

procuratură; 

2. Nr. de judecători, 

procurori, personal 

administrativ 

instruit. 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor, 

Procuratura 

Generală, 

Institutul 

Național al 

Justiției 

În limita 

alocațiil

or 

bugetare 

aprobate 

Realizată pentru perioada 

raportată 

1. Institutul Național al 

Justiției a organizat 14 

cursuri de instruire în 

domeniul dezvoltării 

abilităților de comunicare și 

de gestionare a 

managementului 

conflictelor cu justițiabilii 

de către personalul 

instanțelor judecătorești și a 

procuraturilor. 

2. În cadrul acestor cursuri 

au fost instruite 651 de 

persoane, dintre care:  

- judecători – 76; 

- procurori – 149; 

- asistenți judiciari – 94; 

- grefieri – 99; 

- consultanți ai procurorilor 

– 63; 

- specialiști – 153; 

- șefi ai secretariatului – 17. 

 



e) Dezvoltarea abilităților 

judecătorilor, procurorilor, 

personalului auxiliar, în 

special persoanelor care 

dețin poziții de conducere, 

în domeniul 

managementului instanțelor 

/ procuraturilor și a 

leadership-ului 

2022-2025 1. Cursuri de 

instruire în 

domeniul 

managementului 

organizate; 

2. 30 % din nr. 

judecătorilor, 

procurorilor, 

personalului 

auxiliar instruiți. 

Institutul 

Național al 

Justiției, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor, 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Justiției 

 

În limita 

alocațiil

or 

bugetare 

aprobate 

Realizată pentru perioada 

raportată 

1. Institutul Național al 

Justiției a organizat 13 

cursuri de instruire în 

domeniul dezvoltării 

abilităților judecătorilor, 

procurorilor, personalului 

auxiliar, în special 

persoanelor care dețin 

poziții de conducere, în 

domeniul managementului 

instanțelor / procuraturilor 

și a leadership-ului. 

2. În cadrul acestor cursuri 

au fost instruite 468 de 

persoane, dintre care:  

- judecători – 97; 

- procurori – 37; 

- asistenți judiciari – 72; 

- grefieri – 106; 

- specialiști – 123; 

- șefi ai secretariatului – 33. 

Totodată, viitorii judecători 

și procurori, în cadrul 

formării inițiale la INJ, au ca 

disciplină obligatorie (16 

ore de instruire) 

,,Managementul activității 

instanțelor de judecată”, 

respectiv ,,Managementul 

activității Procuraturii”. 

 

Obiectivul 2.4. Fortificarea căilor alternative de soluționare a litigiilor 

2.4.1. 

Consolidare

a instituției 

medierii 

a) Modificarea legislației în 

vederea excluderii 

instituției medierii judiciare 

obligatorii 

Trimestrul 

I-IV 

1. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ, 

elaborat și aprobat 

de Guvern. 

Ministerul 

Justiției, 

Consiliul 

Superior al 

Magistaturii, 

În limita 

alocațiil

or 

bugetare 

aprobate 

Realizată 

1. Ministerul Justiției a 

elaborat proiectul de lege 

prin care s-a propus 

excluderea din Codul de 

procedură civilă a instituției 

 



2. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ, 

adoptat de 

Parlament 

instanțele 

judecătorești, 

Consiliul de 

mediere, 

comisia 

parlamentară de 

profil 

medierii judiciare 

obligatorii. Instituirea prin 

Legea nr. 31/2017 a 

instituției medierii judiciare 

obligatorie pentru anumite 

categorii de cauze, nu s-a 

soldat cu obținerea unor 

rezultate. Potrivit datelor 

statistice doar aproximativ 

5% din cauzele referite 

instanței au fost soluționate 

în cadrul procedurii 

medierii judiciare. În același 

timp, practicile 

demonstrează că această 

procedură a determinat 

creșterea volumului de lucru 

al judecătorilor.  

2. Proiectul legii a fost 

aprobat în cadrul ședinței de 

Guvern din data de 

16.03.2022.  

3. Proiectul de lege a fost 

votat de către Parlament în 

lectură finală la data de 

14.04.2022 (Legea nr. 

97/2022). 

d) Îmbunătățirea 

mecanismului medierii 

garantate de stat în cauzele 

penale cu extinderea și la 

cauzele contravenționale și 

civile 

Trimestrul 

I-IV 

Proiect de act 

normativ elaborat și 

aprobat de Guvern  

Ministerul 

Justiției, 

Consiliul de 

Mediere 

În limita 

alocațiil

or 

bugetare 

aprobate 

Realizată parțial pentru 

perioada raportată 

La data de 09.11.2021 

Ministerul Justiției a inițiat 

procesul de elaborare a 

cadrului normativ cu privire 

la medierea garantată de 

stat. Scopul proiectului este 

îmbunătățirea 

mecanismului privind 

medierea garantată de stat, 

precum și sporirea 

numărului de cauze 

 



soluționate prin intermediul 

serviciilor de mediere.  În 

procesul de analiză au fost 

identificate două opțiuni: 

(1) prima vizează atribuirea 

competenței Consiliului 

Național pentru Asistența 

Juridică Garantată de Stat; 

(2) iar a doua opțiune 

vizează menținerea acestei 

competențe la Consiliul de 

Mediere. 

Pentru a identifica cea mai 

optima soluție în prezent 

este în proces de elaborare 

documentul de analiză al 

impactului, conform 

Metodologiei de analiză a 

impactului în procesul de 

fundamentare a proiectelor 

de acte normative, aprobată 

prin Hotărîrea Guvernului 

nr. 23/2019. 

 

e) Îmbunătățirea 

mecanismelor de executare 

a tranzacțiilor prin care 

părţile consimt asupra 

soluţionării amiabile a 

litigiului 

2022-2025 

 

1. Analiza 

practicilor de 

executare a 

tranzacțiilor de 

împăcare efectuată, 

recomandări 

formulate; 

2. Mecanisme 

modificate în baza 

recomandărilor; 

3. Rata tranzacțiilor 

de împăcare 

executate și 

perioada medie de 

timp. 

Consiliul de 

Mediere, 

Ministerul 

Justiției 

428,5 Realizată parțial pentru 

perioada raportată 

În perioada de referință au 

fost organizate unele 

evenimente în cadrul cărora 

au fost ridicate probleme 

legate de executarea 

tranzacției încheiate în 

cadrul procesului de 

mediere Astfel, la data de 

05.04.2022 a fost organizat 

un seminar de instruire 

continuă pentru mediatori 

cu genericul „Tranzacția de 

mediere”. 

 



În cadrul seminarului au fost 

abordate aspectele 

teoretico-practice ale 

condițiilor de valabilitate a 

tranzacției, avantajele 

specifice ale părților care au 

recurs la mediere, 

executarea tranzacției, 

particularitățile încheierii 

unei tranzacții de mediere 

online etc. De asemenea, au 

fost abordate aspectele 

practice ale confirmării 

tranzacțiilor de către 

instanțele de judecată. La 

fel, la data de 30.06.2022, în 

cadrul Forumului național 

în domeniul Medierii ediția 

2022, a avut loc un atelier cu 

subiectul „Executarea 

tranzacției încheiate de părți 

în procesul de mediere” la 

care au participat mediatori 

și judecători, precum și 

avocați.  

2.4.3. 

Promovarea 

beneficiilor 

mecanismel

or 

alternative 

de 

soluţionare 

a disputelor 

în mediul de 

afaceri, în 

comunitatea 

juridică, în 

mediul 

academic şi 

a) Derularea unor campanii 

de informare şi diseminare 

a informaţiilor privind 

mecanismele alternative de 

soluţionare a disputelor 

2022-2025 

 

Nr. campaniilor de 

informare 

organizate anual. 

Consiliul de 

Mediere, 

Camera de 

Comerț și 

Industrie 

1019,2 Realizată pentru perioada 

raportată 

În semestrul I al anului 

2022, Consiliul de mediere 

a realizat cîteva evenimente 

de informare, după cum 

urmează:  

- La data de 20.02.2022 

Președintele Consiliului de 

mediere a făcut o donație de 

cărții cu privire la mediere 

Bibliotecii Publice de Drept 

din mun. Chișinău. 

- La data de 22.02.2022 cu 

prilejul Zilei naționale a 

mediatorului a fost 

 



în sistemul 

judecătoresc 

organizată o conferință 

națională „Consolidarea 

medierii garantate de stat în 

Republica Moldova” în 

format hibrid/ mixt (online 

pe Zoom/ Laboratorul 

Medierii al Universității de 

Stat din Moldova). 

- La data de 23.02.2022 

catedra Asistență Socială 

din cadrul Facultății de 

Psihologie și 

Psihopedagogie Specială a 

UPSC a organizat online 

seminarul cu genericul 

„Medierea: realități și 

perspective”. 

- La data de 25.02.2022, în 

cadrul prelegerii ,,Practica 

internațională și străină în 

domeniul medierii 

conflictelor”, studenții 

anului II a disciplinei 

opționale „Soluționarea 

conflictelor prin mediere” 

au beneficiat de o instruire 

privind funcționarea 

medierii la nivel global la 

care a participat un expert 

internațional. 

- La data de 12.04.2022, în 

cadrul unei conferințe 

organizate de Catedra de 

Asistență Socială și 

Sociologie a Universității 

Libere Internaționale din 

Moldova (ULIM), 

Președinta Consiliului de 

mediere a donat un set de 

cărți. 



- Au fost distribuite 

materiale informaționale și 

spoturi video cu privire la 

mediere pe rețele de 

socializare. 

https://mediere.gov.md/site

s/default/files/alte_fisiere/c

e_este_medierea-page-

002.jpg 

b) Organizarea 

conferințelor internaționale, 

a meselor rotunde în 

domeniul medierii și 

arbitrajului, cu participarea 

reprezentanților 

autorităților publice, ai 

sectorului justiției, ai 

mediului de afaceri și ai 

mediului academic 

2022-2025 

 

1. Nr. 

evenimentelor 

organizate anual; 

2. Nr. 

participanților. 

Consiliul de 

Mediere, 

Camera de 

Comerț și 

Industrie 

943,0 Realizată pentru perioada 

raportată 

1. În perioada 30 iunie – 01 

iulie 2022 a fost organizat și 

desfășurat Forumul național 

în domeniul Medierii ediția 

2022. În cadrul 

evenimentului au fost 

discutate tendințele 

principale în domeniul 

medierii, rolul medierii în 

sectorul justiției, priorități 

strategice de dezvoltare a 

domeniului de mediere, 

precum și aspectele 

teoretico-practice a aplicării 

medierii ca metodă de 

soluționare alternativă în 

diferite jurisdicții. Totodată, 

cu suportulexpeților 

naționali și internaționali au 

fost conturate soluțiile 

posibile pentru 

îmbunătățirea situației 

medierii în Republica 

Moldova. Evenimentul a 

fost mediatizat pe pagina de 

Facebook și pe pagina web 

oficială a Consiliului de 

Mediere, și a fost 

înrgeistrată pe 

www.privesc.eu 

 

https://mediere.gov.md/sites/default/files/alte_fisiere/ce_este_medierea-page-002.jpg
https://mediere.gov.md/sites/default/files/alte_fisiere/ce_este_medierea-page-002.jpg
https://mediere.gov.md/sites/default/files/alte_fisiere/ce_este_medierea-page-002.jpg
https://mediere.gov.md/sites/default/files/alte_fisiere/ce_este_medierea-page-002.jpg
http://www.privesc.eu/


Direcția strategică III.  ADMINISTRAREA EFICIENTĂ ȘI MODERNĂ A SECTORULUI JUSTIȚIEI 

Obiectivul 3.1. Continuarea procesului de optimizare a sistemului judecătoresc și a procuraturii 

3.1.1. 

Continuarea 

procesului 

de 

reorganizar

e a 

instanțelor 

judecătoreșt

i și al 

Procuraturii 

a) 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 

 

Trimestrul 

I-IV 

1. Analiză efectuată 

și recomandări 

formulate; 

2. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ 

elaborat și aprobat. 

Ministerul 

Justiției, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

În limita 

alocațiil

or 

bugetare 

aprobate 

Realizată parțial pentru 

perioada raportată 

1. În cadrul proiectului 

finanțat de UE ”Suport 

pentru prevenirea și lupta 

eficientă împotriva 

corupției în sectorul 

justiției” a fost elaborat 

Raportul privind analiza 

reformei hărții judiciare și a 

hărții procuraturii care a fost 

discutat în cadrul grupului 

de lucru creat pe platforma 

CSM.   

Raportul conține 

recomandări care implică 

acțiuni de modificare a 

Legii nr.76/21 aprilie 2016 

cu privire la reorganizarea 

instanțelor judecătorești și 

adoptarea unei legi similare 

cu privire la reorganizarea 

procuraturii. Prin Hotărârea 

CSM nr.302/30 din 

29.11.2021 a fost aprobat 

raportul de totalizare a 

ședințelor Grupului de lucru 

cu privire la reorganizarea 

Hărții Judiciare care a fost 

expediat către MJ. 

 

 

 

 

b) Implementarea Planului 

de construire/reno-vare a 

clădirilor instanţelor 

judecătoreşti reorganizate 

potrivit Legii nr. 76/2016 

2022-2025 1. Documentație de 

proiect standart 

elaborată și 

aprobată; 

2. Terenuri pentru 

construcția 

instanțelor 

identificate și 

Ministerul 

Justiției 

 

337080,

2 
Realizată parțial pentru 

perioada raportată 

2. Pînă în present au fost 

identificate și atribuite în 

gestiunea Ministerului 

Justiției terenurile  pentru 

construcția noilor sedii ale 

 



atribuite în 

gestiunea 

Ministerului 

Justiției; 

3. 5 clădiri noi ale 

instanțelor 

judecătorești 

construite și date în 

exploatare. 

judecătoriilor Edineț, 

Cahul, Căușeni și Drochia. 

Totodată, Agenția de 

Administrare a Instanțelor 

Judecătorești se află în 

proces de identificare a 

terenurilor pentru 

reconstrucția/construcția 

sediilor Judecătoriilor 

Criuleni, Anenii Noi, 

Strășeni și Bălți.  

  

Obiectivul 3.2. Consolidarea capacităților administrative și manageriale în sectorul justiției 

3.2.3. 

Sporirea 

capacităților 

de personal 

în cadrul 

instanțelor 

judecătoreșt

i 

a) Analiza periodică a 

sarcinii de muncă efective a 

judecătorilor în vederea 

asigurării unei sarcini 

comparabile și elaborarea 

măsurilor de remediere a 

deficitului creat de posturile 

temporar vacante în 

instanțele judecătorești 

Termen 

2022 -2025 

(trim. I-II 

a fiecărui 

an) 

 

Mecanism pentru 

suplinirea funcțiilor 

temporar vacante 

implementat 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

În limita 

alocațiil

or 

bugetare 

aprobate 

Nerealizată pentru 

perioada raportată 

 

 

b) Analiza și revizuirea 

volumului de lucru pentru 

judecători și procurori care 

sunt desemnați membri în 

Colegiile din cadrul 

Consiliului Superior al 

Magistraturii și Consiliului 

Superior al Procurorilor 

Trimestrul 

 I-IV 

Volumul de lucru 

analizat și sarcina 

de muncă redusă 

proporțional 

activității / timpului 

acordat 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor 

În limita 

alocațiil

or 

bugetare 

aprobate 

Nerealizată pentru 

perioada raportată 

 

 

3.2.5. 

Implementa

rea 

raportării 

statistice 

judiciare 

electronice 

a) Aprobarea instrucțiunilor 

privind raportarea statistică 

judiciară electronică, 

conform Metodologiei 

unificate CEPEJ 

Trimestrul  

I-IV  

Instrucțiuni 

elaborate și 

aprobate. 

 

Ministerul 

Justiției, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

În limita 

alocațiil

or 

bugetare 

aprobate 

Realizată 

Prin Hotărârea CSM nr. 

190/20 din 07 septembrie 

2021 a fost  modificată și 

completată Instrucțiunea cu 

privire la raportarea 

statistică electronică în 

judecătorii și curțile de apel 

aprobată prin  Hotărârea 

CSM nr. 835/27 din 14 

 



octombrie 2014, în vigoare 

din 01 ianuarie 2015. 

https://www.csm.md/files/

Hotaririle/2021/20/190-

20.pdf 

 

b) Instruirea personalului 

instanțelor cu privire la 

utilizarea modelelor de 

rapoarte statistice 

electronice 

2022-2025 1. Nr. instruirilor 

organizate anual, 

2. Personalul din 

cadrul instanțelor 

judecătorești 

responsabile de 

statistica judiciară 

instruit. 

Ministerul 

Justiției, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Instanțele 

judecătorești 

În limita 

alocațiil

or 

bugetare 

aprobate 

Realizată pentru perioada 

raportată 

Agenția de Administrare a 

Instanțelor Judecătorești în 

colaborarea cu Institutul 

Național al Justiției 

organizează pentru 

personalul instanțelor 

judecătorești, de 2 ori pe an, 

instruiri cu privire la 

utilizarea modelelor de 

rapoarte statistice 

electronice. 

 

Obiectivul 3.3. Dezvoltarea și implementarea sistemelor informaționale judiciare 

3.3.2. 

Implementa

rea 

aplicației 

informatice 

e-Dosar 

judiciar 

 

a) Pilotarea aplicaţiei 

informatice   e-Dosar 

judiciar pentru formarea și 

administrarea dosarului 

electronic judiciar cu 

accesul părților 

Trimestrul 

 I-IV 

 

1. Raportul post-

pilotare, cu 

indicarea erorilor 

depistate şi a 

modului de 

înlăturare a 

acestora, elaborat; 

2. Recomandările 

formulate, aplicația 

îmbunătățită. 

Ministerul 

Justiției 

 

În limita 

alocațiil

or 

bugetare 

aprobate 

Realizată parțial pentru 

perioada raportată 

Aplicația e-Dosar judiciar 

este pilotată în cadrul 

Judecătoriei Băți și 

Ungheni, în acest sens fiind 

instruiți 163 de avocați și 

încheiate 12 acorduri de 

colaborare cu avocații și 

Baroul de avocați Bălți. 

 

 

3.3.3. 

Extinderea 

aplicației de 

videoconferi

nțe în cadrul 

instanțelor 

a) Asigurarea instanțelor cu 

echipamentul necesar 

pentru utilizarea aplicației 

de videoconferință 

2022 (trim. 

III-IV) -

2023 (trim. 

I-II) 

 

Numărul 

echipamentelor și 

licențelor soft 

achiziționate și 

instalate. 

Ministerul 

Justiției 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

2940,4 Realizată parțial pentru 

perioada raportată 

Potrivit bugetului 

instanțelor judecătorești 

pentru anul 2022, au fost 

planificate resurse 

 

https://www.csm.md/files/Hotaririle/2021/20/190-20.pdf
https://www.csm.md/files/Hotaririle/2021/20/190-20.pdf
https://www.csm.md/files/Hotaririle/2021/20/190-20.pdf


judecătoreșt

i 

 

financiare pentru 

achiziționarea a 4 

echipamente pentru 

utilizarea aplicației de 

videoconferință (Curtea de 

Apel Chișinău - 1 

echipament, Judecătoria 

Chișinău - 2 echipamente și 

Judecătoria Soroca - 1 

echipament). 

c) Asigurarea instruirii 

continue a utilizatorilor 

privind modul de utilizare a 

aplicației de 

videoconferință 

2022-2025 1. Numărul de 

cursuri desfăşurate; 

2. Numărul de 

persoane instruite. 

Ministerul 

Justiției, 

Institutul 

Național al 

Justiției 

2553,0 Realizată pentru perioada 

raportată 

1. Institutul Național al 

Justiției, cu suportul 

USAID, la data de 

14.02.2022 a organizat un 

atelier de lucru cu genericul 

,,Utilizarea tehnologiilor 

informaţionale şi 

gestionarea electronică a 

dosarelor, PIGD – inclusiv 

e-dosar”.  

2. Au fost intruite 71 de 

persoane, dintre care: 

- asistenți judiciari -  15;  

- grefieri – 26;  

- șefi ai secretariatului – 3;  

- specialiști – 27. 

 

 

3.3.4. 

Facilitarea 

accesului 

persoanelor 

la justiție 

prin 

aplicarea 

tehnologiilor 

informațion

ale 

Asigurarea îmbunătățirii 

continue a funcționalităților  

Portalului Național al 

Instanțelor de Judecată 

2022-2025 

 

1. Actualizarea 

conținutului 

portalului 

instanțelor 

judecătorești 

realizată; 

2.Număr de 

vizitatori ai paginii 

(trafic);  

3. Funcționalități 

care facilitează 

accesul persoanelor 

Ministerul 

Justiției, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

 

1804,2 Realizată parțial pentru 

perioada raportată 

1. Actualizarea conținutului 

portalului instanțelor 

judecătorești are loc 

continuu. 

2. În I semestru al anului 

2022 Portalul Național al  

Instanțelor de Judecată a 

 



cu necesități 

speciale pe portal 

puse în aplicare; 

4. Număr de 

activități de 

promovare a 

portalului 

instanțelor 

naționale de 

judecată realizate. 

fost accesat de către 

7455206 vizitatori. 

3. Există 11 funcționalități 

care facilitează accesul 

persoanelor cu necesități 

speciale (personae cu 

deficiențe de văz) pe 

Portalul Național al 

Instanțelor de Judecată. În 

acest sens a fost introdus un 

meniu de accesibilitate care 

conține mai multe opțiuni 

menbite să faciliteze 

navigarea portalului de către 

această categorie de 

personae, cum ar fi 

posibilitatea măririi 

textului, schimbării culorii 

paginii, măririi cursorului 

de navigare, micșorării 

spațiului între cuvinte, etc. 

 

3.3.5. 

Asigurarea 

îmbunătățiri

i continue a 

funcționalită

ții 

Sistemului 

Informațion

al  

Automatizat 

„Urmărire 

penală: E-

Dosar” și 

realizarea 

interconexiu

nii cu alte 

sisteme 

informațion

ale 

a) Efectuarea auditului 

Sistemului informațional 

automatizat „Urmărire 

penală: e-Dosar” (SIA 

„Urmărire penală: e-

Dosar”) cu privire la 

funcționalitatea și 

securitatea cibernetică a 

acestuia  

Trimestrul  

I-IV 

Audit al SIA 

„Urmărire penală: 

e-Dosar” efectuat 

 

Procuratura 

Generală 

 

În limita 

alocațiil

or 

bugetare 

aprobate 

Realizată 

Auditul SIA „Urmărire 

penală: e-Dosar” a fost 

efectuat iar în decembrie 

2021 a fost întocmit 

Raportul ,,Test de penetrare 

a sistemului informațional”. 

 



3.3.6. 

Aplicarea 

softului 

analitic la 

efectuarea 

urmăririi 

penale pe 

cauze  

complexe 

a) Configurarea şi 

adaptarea la necesităţile 

instituţionale a 

instrumentelor aferente 

soft-ului (Analyst’s 

Notebook (iBase Designer 

şi iBase) 

2022-2023 Configurarea 

instrumentelor 

efectuată 

Procuratura 

Generală 

 

În limita 

alocațiil

or 

bugetare 

aprobate 

Nerealizată pentru 

perioada raportată 

 

3.3.7. 

Dezvoltarea 

și 

implementa

rea 

Sistemului 

informațion

al E-

executare 

 

a) Elaborarea cadrului 

normativ privind crearea 

Sistemului Informațional e-

Executare 

Trimestrul 

 I-IV  

 Cadru normativ 

elaborat și aprobat. 

Ministerul 

Justiției, 

Uniunea 

Națională a 

Executorilor 

Judecătorești 

În limita 

alocațiil

or 

bugetare 

aprobate 

Realizată parțial pentru 

perioada raportată 

Ministerul Justiției a 

încheiat cu Uniunea 

Națională a Executorilor 

Judecătorești (UNEJ) un 

Acord interinstituțional care 

prevede utilizarea 

Sistemului informațional de 

evidență și gestiune a 

dosarelor de executare 

(SIEGDE) și instituirea 

premiselor pentru crearea 

Registrului de stat al 

procedurilor de executare.  

Acest Sistem informațional 

va face posibilă evidența 

riguroasă a documentelor 

executorii și va fi sursă 

pentru completarea 

registrelor de stat – 

procedură ce va deveni 

obligatorie de la începutul 

anului 2023. 

Urmare a încheierii acestui 

acord va fi definitivat 

proiectul Regulamentului 

sistemului informațional și 

al Conceptului tehnic. 

 

3.3.9. 

Optimizarea 

performanțe

a) Digitalizarea procesului 

de înaintare a solicitărilor 

de acordare a asistenței 

2022-2023 

(trim. I-II) 

Mecanism de 

înaintare a 

solicitărilor de 

Consiliul 

Național pentru 

Asistență 

27,0 Realizată   



i sistemului 

informațion

al a datelor 

din cadrul 

sistemului 

de asistență 

juridică 

garantată de 

stat 

juridice calificate garantate 

de stat 

acordare a 

asistenței juridice 

calificate garantate 

de stat optimizat. 

Juridică 

Garantată de 

Stat 

Cu suportul partenerilor de 

dezvoltare, Consiliul 

Național pentru Asistență 

Juridică Garantată de Stat a 

efectuat digitalizarea 

procesului de înaintare a 

solicitărilor de acordare a 

asistenței juridice calificate 

garantate de stat. 

b) Digitalizarea procesului 

de raportare a activității de 

către avocați și para-juriști 

2023-2024 

(trim. I-II) 

Mecanism de 

raportare a 

activității de către 

avocați și para-

juriști optimizat 

Consiliul 

Naţional pentru 

Asistenţă 

Juridică 

Garantată de 

Stat 

203,7 Realizată  

Cu suportul partenerilor de 

dezvoltare, Consiliul 

Național pentru Asistență 

Juridică Garantată de Stat a 

efectuat digitalizarea 

procesului de raportare a 

activității de către avocați și 

para-juriști. 

 

3.3.11. 

Implementa

rea 

politicilor de 

consolidare 

a securității 

cibernetice 

corelativ 

asigurării 

unei justiții 

transparent

e 

Instituționalizarea utilizării 

sistemului  de control al 

vulnerabilităților PIGD 

2022-2025 1. Politici de 

utilizare a soluției 

aprobate; 

2. Rapoarte lunare 

de monitorizare a 

utilizării PIGD 

generate; 

3. Vulnerabilități 

eliminate, după caz. 

Ministerul 

Justiției, 

Serviciul 

Tehnologia 

Informației și 

Securitate 

Cibernetică 

236,4 Realizată parțial pentru 

perioada raportată 

Cu suportul Băncii 

Mondiale a fost selectată 

compania de efectuare a 

auditului extern și 

independent a Programului 

Integrat de Gestionare a 

Dosarelor. Misiunea de 

audit a demarat în data de 21 

aprilie 2022. Urmare a 

efectuării auditului extern 

privind funcționarea 

Programului Integrat de 

Gestionare a Dosarelor 

(PIGD) vor fi identificate 

vulnerabilitățile PIGD.  

 

3.3.12. 

Asigurarea 

instanțelor 

judecătoreșt

a) Inventarierea 

echipamentul IT utilizat de 

instanțele judecătorești 

 

Trimestrul  

I-IV 

1. Act de 

inventariere 

întocmit privind  

echipamentele și 

Ministerul 

Justiției, 

Consiliul 

Superior al 

600,6 Nerealizată pentru 

perioada raportată 

 



i cu 

echipament

ul necesar 

pentru 

utilizarea 

Sistemului 

Informațion

al Judiciar 

programele 

software (inclusiv 

licențe) necesare 

instanțelor 

judecătorești pentru 

utilizarea SIJ cu 

indicarea 

echipamentelor și a 

programelor 

software 

disponibile, 

funcționalitatea 

acestora și 

deficiențele 

constatate, precum 

și a termenelor de 

valabilitate a 

licențelor;  

2. Necesități de 

dotare cu 

echipamente și 

programe software 

(inclusiv licențe)  

identificate. 

Magistraturii, 

Instanțele 

judecătorești, 

Serviciul 

Tehnologia 

Informației și 

Securitate 

Cibernetică 

 

 


