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PROIECT  
 

 

PLANUL DE ACŢIUNI 

de implementare a  

Strategiei pentru Asigurarea Independenței și Integrității Sectorului Justiției (SIISJ) 2020-2023  

 

 
 

 

Direcția strategică  I.  INDEPENDENȚA, ADMINISTRAREA, RESPONSABILITATEA  

ȘI INTEGRITATEA  ACTORILOR DIN SECTORUL JUSTIȚIEI 

Obiectivul 1.1. Consolidarea independenței și administrării sistemului judecătoresc și procuraturii 

Rezultatul scontat: 

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

2. Mecanismele de responsabilizare și asigurare a integrității actorilor din sectorul justiției fortificate; 

3. Eficiența activității instanțelor judecătorești și a procuraturii îmbunătățită; 

4. Capacitățile instituționale ale autorităților de administrare judecătorească și a procuraturii fortificate. 

 

Obiectivul 

specific 

 

Acțiunea 

Termenul-limită de implementare 

Indicatori de rezultat 
Instituţii 

responsabile 

 

Costuri 

(mii lei) 

 
2020 2021 2022 2023 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Obiectivul 

specific 

 

Acțiunea 

Termenul-limită de implementare 

Indicatori de rezultat 
Instituţii 

responsabile 

 

Costuri 

(mii lei) 

 
2020 2021 2022 2023 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1.1.2. 

Sporirea 

independenței 

sistemului 

judecătoresc 
 

 

 

  

a) Modificarea Constituției 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 

                

Proiect de modificare a 

Constituției adoptat 

 

Ministerul 

Justiției 
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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 prin prevederile 

constituționale; 

- excluderea numirii 

preşedinţilor şi 

vicepreşedinţilor instanţelor 

judecătoreşti de către 

Preşedintele Republicii 

Moldova 

b) Modificarea cadrului legal 

infraconstituțional ca urmare a 

adoptării modificărilor 

constituționale prevăzute la 

lit.a) 

                

Cadru normativ modificat Ministerul 

Justiției 

c) Instituirea unui mecanism 

de antrenare a corpului de 

judecători în procesul de 

desemnare a candidaților 

pentru funcția de președinte și 

vicepreședinte a instanțelor 

judecătorești 

                

2. Cadru normativ modificat  

 

Ministerul 

Justiției 
 

d) Elaborarea proiectului de 

lege pentru abrogarea art.307 

din Codul penal 

                

Cadru normativ modificat Ministerul 

Justiției 
 

1.1.3. 

Consolidarea 

capacităților 

Consiliului 

Superior al 

a) Modificarea Constituției în 

partea ce ține de componența 

și mandatul Consiliului 

Superior al Magistraturii 

                

Proiect de modificare a 

Constituției modificat 

Ministerul 

Justiției 
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Magistraturii 

și a organelor 

din 

subordinea sa 

b) Modificarea cadrului legal 

infraconstituțional ca urmare a 

adoptării modificărilor 

constituționale prevăzute la 

lit.a) 

                

Cadru normativ modificat Ministerul 

Justiției 

 

c) Analiza practicilor  CSM de 

implementare a prevederilor 

legale, în partea care vizează 

promovarea unui sistem bazat 

pe merit în procesul de selecție 

și promovare a judecătorilor 

                

Studiu efectuat, propuneri 

de modificare a cadrului 

normativ inițiate, la 

necesitate 

Ministerul 

Justiției 
Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

 

d) Analiza funcționalității 

mecanismului de 

responsabilizare disciplinară a 

judecătorilor 

                

Studiu efectuat, propuneri 

de modificare a cadrului 

normativ inițiate, la 

necesitate 

Ministerul 

Justiției, 
Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

 

1.1.4. 

Asigurarea 

instanțelor 

judecătorești 

cu numărul 

necesar de 

judecători și 

personal 

auxiliar 

a) Efectuarea unei analize 

privind eficiența instituției 

rezervei judecătorești în 

soluționarea problemei 

posturilor temporar vacante de 

judecători, cu modificarea 

cadrului legal după caz 

                

1. Analiză efectuată, 

recomandări formulate 

2. Cadru normativ modificat, 

după caz 

 

Ministerul 

Justiţiei,  

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

 

b) Creșterea graduală a 

numărului de asistenți judiciari 

în cadrul judecătoriilor și 

Curților de apel în funcție de 

sarcina de dosare aflate în 

gestiunea instanței 

                

1. Monitorizare a sarcinii de 

dosare aflate în gestiunea 

instanțelor efectuată / date 

colectate 

3. Numărul de asistenți 

judiciari extins per instanță, 

conform sarcinii de dosare / 

volumului de lucru al 

judecătorului 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Ministerul 

Justiţiei 

 

 

1.1.5. 

Uniformizare

a 

modalităților 

de acces în 

funcția de 

judecător 

a) Modificarea cadrului legal 

în vederea uniformizării 

criteriilor de accedere în 

funcția de judecător și 

procuror în baza vechimii în 

muncă 

                

1.Proiect de modificare a 

cadrului normativ elaborat și 

adoptat; 

 

2. Criterii de accedere în 

funcție unificate 

Ministerul 

Justiției, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Consiliul 

Superior al 
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Procurorilor, 

Institutul 

Național al 

Justiției 

1.1.6. 

Fortificarea 

capacităților 

Consiliului 

Superior al 

Procurorilor 
  

a) Modificarea cadrului legal 

în partea ce ține de 

componența Consiliului 

Superior al Procurorilor 

potrivit recomandărilor 

internaționale  

                

1. Cadrul normativ 

modificat 

Ministerul 

Justiției, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor 

 

b) Excluderea Inspecției 

procurorilor din subordinea 

Procuraturii Generale prin 

atribuirea statutului de organ 

specializat al Consiliului 

Superior al Procurorilor 

                

1. Cadru normativ modificat 

2. Independență funcțională 

a Inspecției procurorilor 

asigurată 

Ministerul 

Justiției, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor, 

Procuratura 

Generală 

 

c) Delimitarea clară a 

atribuţiilor Consiliului 

Superior al Procurorilor, de 

reprezentare a corpului de 

procurori şi ocrotitor al 

independenţei acestora, de 

atribuţiile care revin 

Procuraturii Generale 

(procesuale, de administrare, 

de formulare şi implementare 

a politicilor penale ale 

statului) 

                

1. Analiză efectuată, 

recomandări formulate 

2. Cadru normativ elaborat 

și adoptat 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor, 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Justiției 

 

d) Monitorizarea activității 

Consiliului Superior al 

Procurorilor și a colegiilor 

sale în vederea evaluării 

eficienței noului cadru 

legislativ privind procedurile 

disciplinare, evaluarea 

performanțelor procurorilor, 

selecția și cariera procurorilor 

                

1. Rapoarte privind 

rezultatele monitorizării 

elaborate și publicate   

2. Concluzii și recomandări 

formulate 

 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor  
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Total finanțare         

Obiectivul 1.2. Consolidarea autoadministrării, independenței  și responsabilității profesiilor conexe justiției 

Rezultatul scontat 
1. Criteriile de organizare a profesiilor conexe justiției unificate; 

2. Mecanisme de asigurare a independenței reprezentanților profesiilor conexe justiției instituite; 

3. Sistemul de impozitare și garanții sociale îmbunătățit; 

4. Tarifele pentru serviciile prestate reglementate/revizuite. 

Obiectivul 

specific 

 

Acțiunea 

Termenul-limită de implementare 

Indicatori de rezultat 
Instituţii 

responsabile 

 

Costuri 

(mii lei) 

 

2020 2021 2022 2023 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1.2.1. 

Unificarea 

unor aspecte 

de organizare 

a profesiilor 

conexe 

justiției 
  

 

a) Analiza cadrului legal în 

partea ce ține de modul de 

organizare a activității 

profesiilor conexe justiției în 

scopul stabilirii unor reguli 

similare, după caz examinarea 

oportunității încorporării 

tuturor prevederilor într-o lege 

unică. 

                

1. Analiză efectuată și 

recomandări formulate 

Ministerul 

Justiției 

b) Analiza practicilor de 

acreditare a furnizorilor de 

formare inițială și continuă a 

mediatorilor și a practicilor de 

instruire inițială a 

administratorilor autorizați 

                

Studiu efectuat, propuneri 

de modificare a cadrului 

normativ inițiate, la 

necesitate 

Ministerul 

Justiției 

 

c) Reglementarea modului de 

evidență, de pregătire, de 

păstrare și de predare a arhivei 

biroului executorului 

judecătoresc 

                

Regulament aprobat  Ministerul 

Justiției, 

Uniunea 

Națională a 

Executorilor 

Judecătorești 
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d) Asigurarea publicării în 

Registrul de stat al actelor 

juridice a actelor normative 

emise de organele profesionale 

ale profesiilor conexe justiției 

                

1. Mecanism de transmitere 

de către organele 

profesionale ale profesiilor 

conexe justiției în  Registrul 

de stat al actelor juridice a 

actelor normative emise 

instituit 

2. Acte normative publicate 

Ministerul 

Justiției, 

Organele 

profesionale ale 

profesiilor 

conexe justiției 

 

e) Elaborarea unor lucrări 

metodice pentru unificarea 

practicilor de lucru a 

executorilor judecătorești 

(ghiduri, comentariu la Codul 

de executare etc) 

                

1. Comentariu la codul de 

executare elaborat 2. 

Ghiduri / metodici pentru 

fiecare procedură (conform 

listei) elaborate și aprobate 

Uniunea 

Națională a 

Executorilor 

Judecătorești 

 

f) Elaborarea standardelor de 

calitate pentru serviciile 

prestate de notari 

                

1. Standarde elaborate și 

aprobate 

2. Mecanism de 

monitorizare  a respectării 

standardelor creat și 

funcțional 

Camera 

Notarială 

g) Efectuarea unei analize 

privind instituirea conceptului 

unificării metodologiilor de 

efectuare a expertizelor 

judiciare, după caz 

modificarea cadrului legal 

 

                

 

 

  

h) Valorificarea potențialului 

experților judiciari din cadrul 

birourilor individuale și 

asociate prin instituirea 

practicilor de ordonare a 

efectuării expertizelor 

judiciare de către aceștia, în 

special la solicitarea părților 

                

Informație diseminată în 

rîndul judecătorilor privind 

dispunerea efectuării 

expertizelor de către experții 

judiciari din cadrul 

birourilor individuale și 

asociate și de cătr 

2. Rata încheierilor/ 

ordonanțelor de efectuare a 

expertizelor în cadrul 

birourilor individuale ale 

experților judiciar,  

3. Nr expertizelor dispuse în 

creștere 

Ministerul 

Justiției, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 
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1.2.2. 

Fortificarea 

mecanismelor 

de accedere 

în profesie și  

de 

răspundere 

disciplinară și 

civilă a 

reprezentanți

lor profesiilor 

conexe 

a) Modificarea Legii 

nr.1260/2002 cu privire la 

avocatură în vederea: 

- stabilirii unor criterii clare și 

transparente bazate pe merit 

de accedere în profesia de 

avocat; 

- fortificarea mecanismului de 

răspundere disciplinară;  

- consolidarea sistemului de 

asigurare de răspundere civilă 

în profesia de avocat, etc. 

                

2. Proiect de modificare a 

cadrului normativ elaborat și 

adoptat 

 

Ministerul 

Justiției 

 

b) Modificarea Legii nr.  

113/2010 privind executorii 

judecătorești (sporirea 

gradului de responsabilizare a 

executorului judecătoresc, 

fortificarea procedurii de 

control etc.) 

                

Proiect de lege aprobat de 

Guvern și remis 

Parlamentului 

Ministerul 

Justiției 

 

c) Revizuirea spectrului 

abaterilor disciplinare și a 

mecanismului de tragere la 

răspundere disciplinară a 

mediatorilor, administratorilor 

de insolvabilitate, experților 

judiciari, traducătorilor și 

interpreților 

                

Proiect de lege aprobat de 

Guvern și remis 

Parlamentului 

Ministerul 

Justiției 

 

1.2.3. 

Consolidarea 

independenței 

reprezentanți

lor profesiilor 

conexe 

justiției 

a) Modificarea cadrului legal 

în scopul stabilirii sancțiunilor 

pentru imixtiunea în 

activitatea avocaților 

                

1. Cadru normativ modificat Ministerul 

Justiției, 

Uniunea 

Avocaților 

 

b) Fortificarea statutului 

procedural al executorilor 

judecătorești  cu 

implementarea măsurilor care 

ar exclude împiedicarea / 

afectarea executării actelor 

judecătorești prin acțiunile 

întreprinse împotriva 

                

Cadru normativ modificat Ministerul 

Justiției, 

Uniunea 

Națională a 

Executorilor 

Judecătorești 
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executorului judecătoresc de 

către organelor de urmărire 

penală sau alte persoane  

 
c) Varianta 1  

Revizuirea cadrului legal în 

vederea modificării 

mecanismului care impune 

sancționarea directă a 

executorilor judecătorești de 

către organele fiscale  

 

Varianta 2  

Examinarea proporționalității 

sancțiunilor aplicate 

executorilor judecătorești 

direct de către organele fiscale 

din perspectiva asigurării 

independenței acestora 

                

1. Analiză efectuată, 

propuneri formulate 

2. Proiect elaborat și adopat 

Ministerul 

Justiției, 

Uniunea 

Națională a 

Executorilor 

Judecătorești 

 

1.2.4. 

Îmbunătățire

a sistemului 

contributiv/d

e garanții 

sociale 
  

a) Modificarea cadrului legal 

în scopul îmbunătățirii 

mecanismului de asigurare 

socială și medicală a 

reprezentanților profesiilor 

conexe justiției 

                

1. Analiză efectuată, 

propuneri formulate 

2. Proiect elaborat și adopat 

Ministerul 

Justiției, 

Organele 

profesionale ale 

profesiilor 

conexe justiției 

 

b) Modificarea cadrului legal 

în scopul stabilirii unui regim 

fiscal echitabil 

reprezentanților profesiilor 

conexe justiției 

                

1. Analiză efectuată, 

propuneri formulate 

2. Proiect elaborat și adopat 

Ministerul 

Justiției, 

Organele 

profesionale ale 

profesiilor 

conexe justiției 

1.2.5. 

Stabilirea 

unor reguli 

clare de 

formare a 

tarifelor 

pentru 

serviciile 

prestate 

a) Elaborarea cadrului 

normativ privind plățile pentru 

serviciile prestate de notari 

                

1. Acte normative elaborate 

și aprobate 

Ministerul 

Justiției, 

Camera 

Notarială 

 

b) Analiza și revizuirea după 

caz a mecanismului de 

stabilire a tarifelor pentru 

serviciile prestate de interpreți 

                

1. Analiză efectuată, 

deficiențe identificate, 

propuneri formulate 

2. Cadru normativ modificat, 

după caz 

Ministerul 

Justiției 
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și traducătorii autorizați 

c) Revizuirea Hotărîrii 

Guvernului  nr. 886 din 

23.09.2010 cu privire la 

aprobarea Regulamentului 

privind modul  de determinare 

a mărimii taxelor pentru 

efectuarea actelor executorului 

judecătoresc şi a spezelor 

procedurii de executare 
 

                

1. Analiză efectuată, 

deficiențe identificate, 

propuneri formulate 

2. Cadru normativ modificat, 

după caz 

Ministerul 

Justiției, 

Uniunea 

Națională a 

Executorilor 

Judecătorești 

 

Total finanțare         

Obiectivul 1.3. Consolidarea instruirii, formării și specializării juridice 

Rezultatul scontat 

Sistemul de formare profesională dezvoltat și specializare juridică asigurată. 

Obiectivul 

specific 

 

Acțiunea 

Termenul-limită de implementare 

Indicatori de rezultat 
Instituţii 

responsabile 

 

Costuri 

(mii lei) 

 
2020 2021 2022 2023 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1.3.1. 

Consolidarea 

și dezvoltarea 

sistemului de 

formare 

profesională 

a 

judecătorilor 

și 

procurorilor 

a) Formarea profesională a 

judecătorilor cu privire la 

jurisprudenţa naţională, în 

baza practicilor unitare, 

precum și organizarea de 

întâlniri ale președinților 

colegiilor specializate / 

procurorilor șefi în vederea 

asigurării unei jurisprudențe 

unitare 

                

 

1. Curricule de formare 

inițială a judecătorilor / 

procurorilor completate 

2. Mecanism de analiză a 

practicilor instituite 

Institutul 

Național al 

Justiției, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor 

 

b) Instruirea judecătorilor cu 

privire la autorizarea măsurilor 

preventive și a măsurilor de 

investigație  

                

 

 

1. Instruiri organizate  

2. 100 % judecători de 

instrucție instruiți 

Institutul 

Național al 

Justiției 

 

1.3.2. 

Formarea și 

dezvoltarea 

abilităților 

non-judiciare 

a) Instruirea judecătorilor și a 

personalului instanțelor 

judecătorești în domeniul 

utilizării tehnologiilor 

                

1. Numărul de cursuri 

desfăşurate. 

2. Numărul de persoane 

instruite 

Ministerul 

Justiției, 

Institutul 

Național al 
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informaţionale  

 

Justiției, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

b) Desfăşurarea cursurilor de 

instruire în domeniul utilizării 

tehnologiilor informaţionale 

pentru utilizatorii externi 

profesioniști 

                

1. Numărul de cursuri 

desfăşurate.  

2. Numărul de persoane 

instruite.  

Ministerul 

Justiției 

c) Organizarea cursurilor de 

studiere a limbilor străine 

(engleza, franceza) cu profil 

juridic pentru personalul 

instanțelor judecătorești și a 

procuraturilor 

                

1. Cursuri organizate anual / 

pe niveluri / limbi 

3. Nr. de angajați instruiți 

 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor, 

Institutul 

Național al 

Justiției 

 

d) Dezvoltarea abilităților de 

comunicare și de gestionare a 

managementului conflictelor 

cu justițiabilii / beneficiarii de 

către personalul instanțelor 

judecătorești și a 

procuraturilor, precum și de 

către reprezentanții profesiilor 

juridice conexe  

                

1. Cursuri de instruire 

organizate în cadrul fiecărei 

instanțe judecătorești / 

procuraturi 

2. Nr. de judecători, 

procurori, personal 

administrativ instruit 

3. Cursuri de instruire 

organizate de fiecare organ 

de autoadministrare a 

profesiilor juridice conexe 

4. Nr.de avocați, executori 

judecătorești, experți 

judiciari, interpreți, 

administratori autorizați 

instruiți 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor, 

Institutul 

Național al 

Justiției, 

Organele 

profesionale 

 

1.3.3. 

Îmbunătățire

a procesului 

de formare 

profesională 

a 

personalului 

Instruirea personalului 

instanțelor judecătorești și a 

procuraturilor în domeniul 

controlului intern managerial 

                

1. Nr. de cursuri de instruire 

organizate 

2. Personalul instanțelor 

judecătorești cu atribuții în 

domeniul planificării / 

raportării instruit 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor, 

Institutul 
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instanțelor 

judecătorești 

Național al 

Justiției 

1.3.4. 

Asigurarea 

specializării 

judecătorilor 

și 

procurorilor  
  

a) Identificarea necesităților 

de specializare a judecătorilor 

și procurorilor 

                

1. Analiză a obiectelor 

dosarelor desfășurată / 

domenii identificate 

 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor, 

Institutul 

Național al 

Justiției 

 

b) Continuarea procesului de 

specializare a judecătorilor și 

procurorilor. Adaptarea 

sistemelor informaționale 

relevante potrivit deciziilor de 

specializare a judecătorilor și 

procurorilor 

                

2. Judecători / complete 

specializate formate, 

conform domeniilor 

identificate 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor 

Total finanțare         

Obiectivul 1.4. Consolidarea integrității și responsabilității în sectorul justiției 

Rezultatul scontat 
Integritatea în sectorul justiției asigurată 

Obiectivul 

specific 

 

Acțiunea 

Termenul-limită de implementare 

Indicatori de rezultat 
Instituţii 

responsabile 

 

Costuri 

(mii lei) 

 
2020 2021 2022 2023 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1.1.1. 

Fortificarea 

mecanismului 

de asigurare a 

integrității în 

rîndul 

judecătorilor 

și procurorilor 

  

a) Ajustarea cadrului legal în 

vederea eficientizării 

mecanismului de evaluare a 

judecătorilor sub aspectul 

profesionalismului, integrității 

și intereselor  

                

1. Proiect de lege elaborat și 

remis spre expertizare 

Comisiei de la Veneția 

2. Consultări publice, cu 

implicarea părților 

interesate, organizate. 

3. Proiect de lege adoptat. 

Ministerul 

Justiției 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

 

 
b) Ajustarea cadrului legal în 

vederea eficientizării 

mecanismului de evaluare a 

procurorilor sub aspectul 

profesionalismului, integrității 

                

1. Proiect de lege elaborat și 

remis spre expertizare 

Comisiei de la Veneția 

2. Consultări publice, cu 

Ministerul 

Justiției, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor 
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și intereselor implicarea părților 

interesate, organizate. 

3. Proiect de lege adoptat. 

 

1.4.2. 

Aplicarea și 

popularizarea 

standardelor 

de integritate 

și a măsurilor 

anticorupție 

în sectorul 

justiției 

a) Îmbunătățirea practicii 

CSM și a CSP în vederea 

excluderii situațiilor în care 

aparențele de lipsă de 

integritate nu sunt raportate 

autorităților competente 

                

1. Evaluare a integrităţii 

instituţionale (în baza 

rezultatelor sondajelor 

supra) efectuată şi planuri de 

integritate instituțională 

aprobate 

2. Nr anual al cazurilor de  

lipsă de integritate / aparențe 

raportate 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor 

 

b) Analiza practicii în cauzele 

disciplinare împotriva 

judecătorilor și procurorilor, 

precum și altor actori ai 

sectorului justiției în vederea 

excluderii situațiilor în care 

lipsa de integritate este 

tolerată 

                

1. Analiză a practicii 

disciplinare efectuată, cauze 

identificate, recomandări 

formulate 

 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor 

c) Consolidarea capacităților 

instanțelor judecătorești și a 

procuraturilor de a gestiona 

probleme de integritate 

                

1. Instruiri în domeniul 

identificării, prevenirii și 

tratării riscurilor de corupție 

organizate 

2. Nr. de beneficiarii instituți 

 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor, 

Autoritatea 

Națională de 

Integritate 

 

d) Organizarea sesiunilor de 

formare în domeniul 

integrității, eticii și 

deontologiei profesionale 

pentru personalul instanțelor 

judecătorești și a 

procuraturilor 

                

 

Nr. seminarelor organizate și 

a persoanelor instruite 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor, 

Autoritatea 

Națională de 

Integritate 
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e) Introducerea sondajelor 

periodice în rîndul 

judecătorilor, procurorilor, 

avocaților dar și justițiabililor, 

care să includă întrebări 

despre corupţia din sistemul 

judiciar şi percepţia generală 

cu privire la 

corectitudinea/etica judiciară 

                

1. Mecanism instituit 

(comanditari, responsabili, 

finanțare) 

2. Sondaje desfășurate 

anuale / Rezultate publicate, 

diseminate 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii,  

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor, 

Uniunea 

Avocaților 

 

Total finanțare: 

 

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

 

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

Rezultatul scontat: 

1. Mecanisme care facilitează accesul la justiție îmbunătățite; 

2. Asistenţă juridică de calitate oferită; 

3. Hotărâri judecătoreşti executate în mod efectiv 

Obiectivul 

specific 

 

 

Acțiunea 

Termenul-limită de implementare 

Indicatori de rezultat 
Instituţii 

responsabile 

 

Costuri 

(mii lei) 

 
2020 2021 2022 2023 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

2.1.1. 

Facilitarea 

accesului la 

justiție a 

grupurilor 

vulnerabile și 

subreprezent

ate 

a) Instituirea mecanismului de 

prestare a serviciilor pro-bono 

de către avocați grupurilor 

vulnerabile 

                

1. Mecanism instituit; 

2. Rata persoanelor care au 

beneficiat de acest serviciu. 

 

 

Ministerul 

Justiției 

Uniunea 

Avocaților din 

Moldova 

Consiliul 

Naţional pentru 

Asistenţă 

Juridică 

Garantată de 

Stat 

 

b) Stabilirea unui parteneriat 

între actorii relevanți, inclusiv 

organizații ale societății 

civile, în vederea acordării 

                

1. Acord-cadru de 

colaborare elaborat și 

aprobat 

2. Mecanism de colaborare 

instituit 

Ministerul 

Justiției 

Uniunea 

Avocaților din 

Moldova 
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asistenței juridice gratuite 

pentru grupuri vulnerabile 

3. Numărul entităților care 

acordă  asistență juridică 

gratuită grupurilor 

vulnerabile 

CNAJGS 

OSC 

c) 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 

permanentă a listei avocaților 

specializați existentă 

                

1. Curricule / cursuri de 

specializare a avocaților 

elaborate și aprobate 

conform categoriilor de 

grupuri vulnerabile 

2. Numărul avocaților 

specializați anual / Lista 

actualizată semestrial 

3. Rata persoanelor care fac 

parte din grupurile 

vulnerabile, beneficiare de 

asistență juridică garantată 

de stat 

Consiliul 

Naţional pentru 

Asistenţă 

Juridică 

Garantată de 

Stat 

 

d) Evaluarea mecanismului de 

implementare a prevederilor 

Legii nr.137/2016 cu privire 

la reabilitarea victimelor 

infracțiunii, după caz 

perfecționarea acestuia 

                

 

1. Servicii de reabilitare a 

victimelor infracțiunilor 

evaluate 

2. Mecanismele de acordare 

a serviciilor îmbunătățite / 

perfecționate 

Ministerul 

Sănătății, 

Muncii și 

Protecției 

Sociale, 

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Ministerul 

Finanţelor, 

Procuratura 

Generală, 

Consiliul 

Naţional pentru 

Asistenţă 

Juridică 

Garantată de 

Stat  

e) Examinarea posibilității 

efectuării gratuite a 

expertizelor extrajudiciare și a 

celor judiciare la solicitarea 

victimelor violenței în familie 

                

1. Analiză efectuată, tipuri 

de expertiză identificate; 

2. Cadru normativ modificat, 

după cazî 

3. Numărul expertizelor 

efectuate gratuit în raport cu 

Ministerul 

Justiției, 

Ministerul 

Sănătății, 

Muncii și 

Protecției 
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numărul solicitărilor 

victimelor violenței în 

familie 

Sociale 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Centrul de 

Medicină 

Legală, 

2.1.2. 

Dezvoltarea 

şi aplicarea 

politicilor 

îmbunătăţite 

de acordare a 

asistenţei 

juridice și de 

evaluare a 

calităţii 

asistenţei 

oferite 

a) Revizuirea categoriilor de 

persoane care beneficiază de 

asistență juridică garantată de 

stat  

 

                

1. Cadrul normativ revizuit; 

2. Criteriile de 

eligibilitate/apreciere a 

relevanței cauzei stabilite; 

3. Numărul de acte solicitate 

pentru confirmarea situației 

financiare redus;  

4. Categoriile de persoane 

care beneficiază de AJGS 

stabilite pe criterii 

nediscriminatorii 

5. Date statistice 

dezagregate cu privire la 

persoanele ce au beneficiat 

de AJGS anual elaborate și 

publicate pe pagina web a 

CNAJGS; 

6. Sondaje de percepție; 

organizate anual 

Rezultatele analizate și 

publicate pe pagina web a 

CNAJGS. 

Ministerul 

Justiției,  

Consiliul 

Naţional pentru 

Asistenţă 

Juridică 

Garantată de 

Stat 

 

b) Elaborarea mecanismului 

de acordare a asistenței 

juridice  calificată parțial 

gratuite 

                

1. Mecanism elaborat și 

implementat 

Ministerul 

Justiției,  

Consiliul 

Naţional pentru 

Asistenţă 

Juridică 

Garantată de 

Stat 

 

c) Elaborarea și testarea unei 

platforme electronice unice de 

transmitere, recepționare și 

prelucrare a solicitărilor de 

acordare a asistenței juridice 

                

Platformă electronică 

funcțională 

Consiliul 

Naţional pentru 

Asistenţă 

Juridică 

Garantată de 

Stat 
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garantate de stat 

d) Dezvoltarea și 

perfecționarea mecanismului 

de recuperare a cheltuielilor 

pentru asistența juridică 

garantată de stat 

 

 

 

                

1. Mecanism de recuperare a 

cheltuielilor funcțional și 

costuri de asistență juridică 

garantate de stat recuperate; 

2. Oficiile teritoriale ale 

CNAJGS 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 

e) Elaborarea standardelor de 

calitate a serviciilor de 

asistență juridică garantată de 

stat, a ghidurilor 

metodologice pentru avocați 

                

1. Standarde elaborate, 

aprobate și aplicate; 

2. Ghiduri metodologice pe 

categorii de cauze elaborate, 

aprobate și publicate 

Consiliul 

Naţional pentru 

Asistenţă 

Juridică 

Garantată de 

Stat 

 

f) Instituționalizarea și 

implementarea mecanismului 

de monitorizare externă a 

calității asistenței juridice 

garantate de stat 

                

 

1. Mecanism instituționalizat 

și aplicat 

2. Rata cazurilor de acordare 

a asistenței juridice 

necorespunzătoare din 

numărul cazurilor 

monitorizate  

 

Consiliul 

Naţional pentru 

Asistenţă 

Juridică 

Garantată de 

Stat 

 

 

g) Revizuirea mecanismelor 

procesuale care ar asigura un 

echilibru adecvat între 

învinuire și apărare din 

perspectiva egalității 

„armelor” 

                

1. Cadru normativ modificat  Ministerul 

Justiției, 

Uniunea 

Avocaților, 

Procuratura 

Generală 

h) Dezvoltarea și consolidarea 

rețelei de para-juriști prin 

revizuirea mecanismului de: 

- selectare, contractare și 

remunerare; 

- instruire inițială și continuă; 

- responsabilizare. 

                

1. Mecanism de selectare, 

contractare,revizuit 

2. Instruriri inițiale și 

continue organizate 

3. Rețea de parajuriști extină 

anual cu xxx unități / în xxx 

localități rurale / urbane 

Consiliul 

Naţional pentru 

Asistenţă 

Juridică 

Garantată de 

Stat, 

Ministerul 

Finanțelor, 

Ministerul 
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Justiției, 

autoritățile 

administrației 

publice locale 

2.1.3. 

Optimizarea 

performanței 

sistemului 

informațional 

automatizat a 

datelor din 

cadrul 

sistemului de 

asistență 

juridică 

garantată de 

stat 

a) Digitalizarea procesului de 

înintare a solicitărilor de 

acordare a asistenței juridice 

calificate garantate de stat 

                

Mecanism de înaintare a 

solicitărilor de acordare a 

asistenței juridice calificate 

garantate de stat optimizat 

Consiliul 

Naţional pentru 

Asistenţă 

Juridică 

Garantată de 

Stat 

 

b) Digitalizarea procesului de 

raportare a activității de către 

avocați și para-juriști 

                

Mecanism de raportare a 

activității de către avocați și 

para-juriști optimizat 

Consiliul 

Naţional pentru 

Asistenţă 

Juridică 

Garantată de 

Stat 

 

 

2.1.4. 

Stabilirea 

clară și 

transparentă 

a tarifelor 

pentru 

prestarea 

serviciilor de 

asistență 

juridică 

garantată de 

stat 

a) Revizuirea cadrului 

normativ privind mărimea și 

modul de remunerare a 

prestatorilor de servicii de 

asistență juridică garantată de 

stat  

                

Mărimea și modul de 

remunerare  a avocaților și 

parajuriștilor pentru 

serviciile de acordare a 

asistenței juridice garantate 

de stat revizuite. 

Ministerul 

Justiției, 

Consiliul 

Naţional pentru 

Asistenţă 

Juridică 

Garantată de 

Stat 

 

b) Majorarea treptată a unității 

convenționale în baza căreia 

sunt remunerați avocații 

pentru serviciile de asistență 

juridică calificată 

                

1. Unitate convențională 

majorată  la 50 lei pînă în 

anul 2021. 

 

Ministerul 

Justiției, 

Consiliul 

Naţional pentru 

Asistenţă 

Juridică 

Garantată de 

Stat 

 

c) Majorarea cuantumului 

remunerării achitate 

avocaților publici și 

mediatorilor pentru serviciile 

prestate 

                

1. Buget ajustat la 

modificările operate 

2. Cuantum al remunerării 

fixe majorat 

Ministerul 

Justiției, 

Ministerul 

Finanțelor, 

Consiliul 

Naţional pentru 

Asistenţă 

Juridică 

Garantată de 

Stat 
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2.1.5. 

Îmbunătățire

a 

mecanismului 

de acordare a 

serviciilor de 

traducere în 

activitatea 

instanţelor 

judecătoreşti, 

organelor 

procuraturii, 

organelor de 

urmărire 

penală 

a) Ajustarea datelor din 

Registrul de stat al 

interpreţilor şi traducătorilor 

autorizaţi în vederea asigurării 

unei identificări optime a 

persoanelor care practică 

activitatea de   interpret / 

traducător 

                

Registru revizuit trimestrial Uniunea 

traducătorilor 

autorizați, 

Ministerul 

Justiției 

 

b) Instituirea mecanismului de 

acordare a serviicilor de 

traducere în procesele 

judiciare prin sistemul de 

videoconferințe 

                

1. Cadru normativ modificat 

2. Centru creat / după caz 

spațiu special amenajat; 

3. Echipament necesar 

achiziționat. 

 

Ministerul 

Justiției, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

 

 

2.1.6. 

Promovarea 

unui sistem 

de justiție 

penală bazat 

pe 

respectarea 

drepturilor 

omului 
 

 

 

  

a) Elaborarea unui concept de 

modificare a legii penale, în 

scopul stabilirii unei politici 

unice pe termen lung, prin 

care vor/va fi:  

- analizate deficiențele 

instituțiilor din Codul penal 

cu identificarea măsurilor de 

remediere; 

-  evaluat în baza datelor 

statistice dezagregate a 

fenomenului criminogen 

raportat la gravitatea faptelor 

incriminate și a pedepselor 

stabilite; 

- identificarea, inclusiv prin 

prisma jurisprudenței, a 

prevederilor care generează 

interpretări abuzive și nu 

garantează calitatea legii 

penale 

                

1. Grup de lucru 

interinstiuțional creat 

2. Proiect al conceptului 

elaborat și consultat cu toate 

autoritățile / instituțiile din 

sector, alți actori interesați 

3. Concept aprobat   

Ministerul 

Justiției, 

Procuratura 

Generală, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Curtea Supremă 

de Justiție, 

Centrul Național 

Anticorupție 

 

 

 

 

b) Modificarea Codului penal 

în baza recomandărilor 

formulate în Concept 

                

Cadru normativ modificat 

 

 

Ministerul 

Justiției, 

Procuratura 

Generală, 

Consiliul 

Superior al 
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Procurorilor, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Curtea Supremă 

de Justiție, 

Centrul Național 

Anticorupție 

c) Stabilirea criteriilor pentru 

analiza informațiilor cu 

privire la aplicarea măsurilor 

preventive privative de 

libertate și analiza periodică a 

informației cu privire la 

aplicarea acestor măsuri în 

vederea asigurării respectării 

efective a dreptului la 

libertate.  
 

                

1. Criterii pentru analiza 

anuală stabilite; 

2. Statistici privind aplicarea 

măsurilor privative de 

liberate publicate pe paginile 

web  a organelor 

procuraturii și a instanțelor 

judecătorești; 

3.Recomandări elaborate și 

implementate; 

 

Procuratura 

Generală 

d) Reglementarea cooperării 

intersectoriale în cazurile 

copiilor cu comportament 

deviant în vederea asigurării 

implementării Legii 

nr.299/2018 

                

Mecanism de cooperare 

instituit 

Ministerul 

Justiției, 

Ministerul 

Sănătății, 

Muncii și 

Protecției 

Sociale, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

 

2.1.7. 

Eficientizarea 

mecanismelor 

de executare 

a hotărîrilor 

judecătorești 
 

  

a) Eficientizarea 

mecanismelor de urmărire a 

patrimoniului debitorilor 

și/sau constrîngere a acestora 

în vederea executării 

obligațiilor stabilite prin 

documentele executorii 

                

1. Cadrul normativ elaborat 

şi pus în aplicare  

2. Raport a indicilor 

calitativi de executări reale 

generat şi publicat* (NB, 

comparabil cu 2014-2015) 

Ministerul 

Justiției, 

Uniunea 

Națională a 

Executorilor 

Judecătorești 

 

b) Eficientizarea modalității 

de vînzare a bunurilor 

sechestrate de executorii 

judecătorești 

                

Cadru normativ modificat Ministerul 

Justiției, 

Uniunea 

Națională a 

Executorilor 

Judecătorești 

 



 

20 
 

c) Modificarea cadrului legal 

în vederea instituirii unui 

termen de grație debitorului 

pentru executarea benevolă a 

hotărîrii judecătorești pînă la 

etapa demarării executării 

silite 

                

Cadru normativ modificat Ministerul 

Justiției, 

Uniunea 

Națională a 

Executorilor 

Judecătorești 

 

d) Crearea platformei on-line 

pentru vînzarea la licitație a 

bunurilor confiscate 

                

1. Concept tehnic elaborat și 

aprobat. 

2. Regulament privind 

procedura și modul de 

utilizare a platfomei elaborat 

și aprobat. 

3. Sistem informațional 

elaborat și pus în aplicare. 

Ministerul 

Justiției, 

Uniunea 

Națională a 

Executorilor 

Judecătorești 

 

2.1.8. 

Îmbunătățire

a 

mecanismelor 

de executare 

a pedepselor 

penale 

a) Instituirea și implementarea 

sistemului progresiv de 

executare a pedepselor penale 

                

1. Cadru normativ elaborat 

2. Regimuri diferenţiate de 

executare a pedepsei 

stabilite / aprobate 

3. Modelul Programului 

individual de executare a 

pedepsei aprobat 

Ministerul 

Justiției 

 

b) Dezvoltarea programelor 

probaționale în instituțiile 

penitenciare orientate către 

comportamentul ofensator al 

persoanelor deținute și care să 

ofere acestora o oportunitate 

de a-și dezvolta o atitudine 

pozitivă la eliberare, sporind 

șansele de reabilitare 

                

1. Rata participării la 

programe de educaţie, 

asistenţă psihologică şi 

asistenţă socială – numărul 

de deţinuţi care au participat 

la programe probaționale 

raportat la numărul de 

deţinuţi identificaţi cu nevoi 

de educaţie, asistenţă 

psihologică şi asistenţă 

socială. 

2. Rata recidivei deţinuţilor 

care au participat la 

programe de educaţie, 

asistenţă psihologică şi 

asistenţă socială 
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c) Crearea industriei 

penitenciare în vederea 

implicării la muncă a 

condamnaților și resocializării 

acestora 

 

 

 

 

                

1. Facilități pentru agenţii 

economici care creează noi 

locuri de muncă pentru 

condamnaţi în cadrul 

subdiviziunilor ANP 

instituite 

2. Nr. întreprinderilor care 

oferă locuri de muncă pentru 

condamnați / Nr locurilor de 

muncă oferite 

3. Nr / Rata deținuților 

implicați în activități 

productive, de calificare și 

ocupaționale 

  

d) Reorganizarea 

serviciilor/unităților medicale 

din cadrul instituțiilor de 

detenție în scopul asigurarării 

independenței decizionale a 

lucrătorilor medicali în 

acordarea asistenței medicale 

persoanelor private de libertate 

                

Cadru normativ modificat Ministerul 

Justiției; 

Ministerul 

Sănătății, 

Muncii și 

Protecției 

Sociale 

 

e) Crearea condițiilor pentru 

eliminarea contactului 

minorilor cu adulții în 

perioada aflării în detenție 

preventivă 

       

 

         

  

1. Celule cu intrări separate 

amenajate în cadrul 

instituțiilor penitenciare 

Ministerul 

Justiției 
 

Total finanțare   

Obiectivul 2.2. Continuarea procesului de optimizare a sistemului judecătoresc și a procuraturii 

Rezultatul scontat 
1. Sistemul instanțelor judecătorești și a procuraturii optimizat; 

2. Sistemul de management unitar și eficient dezvoltat în instanțele judecătorești și organele procuraturii 

Obiectivul 

specific 

 

Acțiunea 

Termenul-limită de implementare 

Indicatori de rezultat 
Instituţii 

responsabile 

 

Costuri 

(mii lei) 

 
2020 2021 2022 2023 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

2.2.1. 

Continuarea 

procesului de 

a) Analiza hărții judiciare în 

vederea identificării 

necesităților revizuirii unor 

                

1. Analiză efectuată și 

recomandări formulate; 

3. Harta judiciară  

Ministerul 

Justiției, 

Consiliul 
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optimizare a 

instanțelor 

judecătorești 

circumscripții din perspectiva  

corespunderii acestora 

necesităților sistemului și a 

justițiabilului, după caz 

modificarea Legii nr. 76/2016 

 

modificată după caz Superior al 

Magistraturii 

b) Implementarea Planului de 

construcţie/renovare a 

clădirilor instanţelor 

judecătoreşti reorganizate 

potrivit Legii nr. 76/2016 cu 

privire la reorganizarea 

instanţelor judecătoreşti 

                

1. Planul de 

construcţie/renovare a 

clădirilor instanţelor 

judecătoreşti implementat în 

proporție de 50% 

Ministerul 

Justiției 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

c) Revizuirea Legii nr. 

789/1996 cu privire la Curtea 

Supremă de Justiție în vederea 

excluderii normelor perimate 

și a paralelismelor legislative, 

sau după caz abrogarea 

acesteia prin încorporarea 

normelor specifice organizării 

și funcționării CSJ în cadrul 

normativ general 

                

Proiect elaborat și adoptat   

2.2.2. 

Optimizarea 

sistemului 

organelor 

procuraturii 
  

 

 

a) Efectuarea studiului privind 

optimizarea hărţii dislocării 

procuraturilor în scopul 

consolidării capacităţilor 

instituţionale ale acestora, 

optimizarea numărului de 

procurori şi asigurarea 

utilizării cît mai eficiente a 

resurselor disponibile 

                

 

1. Studiu efectuat și 

consultat public 

2. Opțiuni  de optimizare 

(cel puțin 2) identificate și 

argumentate (puncte tari, 

puncte slabe) 

Procuratura 

Generală, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor 

Ministerul 

Justiției 

 

b) Adoptarea cadrului 

normativ cu privire la 

optimizarea hărții 

procuraturilor 

                

1. Proiect de lege privind 

reorganizarea hărții 

Procuraturilor elaborat și 

adoptat 

2. Proiectul Planului de 

acțiuni privind 

reamplasarea/construcția/ren

ovarea clădirilor 

Procuratura 

Generală, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor 

Ministerul 

Justiției 
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procuraturilor elaborat și 

aprobat 

c) Reamplasarea 

procuraturilor şi optimizarea 

numărului de procurori 

                

1. Gradul de implementare a 

Planului de acțiuni privind 

reamplasarea/construcția/ren

ovarea clădirilor 

procuraturilor  

2. Numărul de procurori 

optimizat conform opțiunii 

selectate și aprobate 

(indicatorul 2 de la acț. a) 

 

  

d) Efectuarea studiului de 

oportunitate privind opti-

mizarea subdiviziunilor 

ofițerilor de urmărire penală 

din cadrul inspectoratelor de 

poliție potrivit hărții dislocării 

procuraturilor și instanțelor 

judecătorești 

                

1. Studiu efectuat și 

consultat public 

2. Opțiuni  de optimizare 

(cel puțin 2) identificate și 

argumentate (puncte tari, 

puncte slabe) 

 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne,  

Procuratura 

Generală, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor 

Ministerul 

Justiției 

 

2.2.3. 

Creșterea 

eficienței 

management

ului 

instituțional 

în cadrul 

instanțelor 

judecătorești 

și organelor 

procuraturii 
 

 

a) Analiza periodică a sarcinii 

de muncă efective a 

judecătorilor și procurorilor în 

vederea asigurării unei sarcini 

de muncă comparabile pentru 

toți judecătorii și procurorii 

din țară. 

                

Sarcina de muncă analizată 

și recomandări formulate 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor, 

Ministerul 

Justiției 

 

b) Elaborarea standardelor de 

eficiență a activității 

instanțelor judecătorești în 

baza indicatorilor de 

performanță judiciară 

                

Standarde de eficiență 

elaborate 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Ministerul 

Justiției 

c) Implementarea indicatorilor 

de eficiență în cadrul 

instanțelor judecătorești și a 

procuraturii 

                

 

Standarde de eficiență 

implementate 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Ministerul 

Justiției 

 

d) Implementarea sistemului 
                

1. Sistem de control intern 

managerial implementat în 

Consiliul 

Superior al 
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de control intern managerial în 

cadrul instanțelor judecătorești 

și a procuraturii 

fiecare instanță 

judecătorească și 

procuratură, 

conform standardelor 

naționale de control intern 

aprobate prin Ordinul 

ministrului finanțelor 

189/2015 

Magistraturii, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor, 

Ministerul 

Justiției 

e) Dezvoltarea abilităților 

judecătorilor, procurorilor și 

personalului auxiliar în 

domeniul managementului 

schimbării, managementului 

instanțelor și a procuraturilor 

 

 

                

1. Cursuri de instruire în 

domeniul managementului 

schimbării, managementului 

organizate 

2. 30 % din nr. judecătorilor 

și procurorilor instruiți / din 

toate judecătoriile și 

procuraturile 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor, 

Institutul 

Național al 

Justiției 

 

Total finanțare         

Obiectivul 2.3. Îmbunătățirea calității actelor judecătorești și uniformizarea practicii judiciare 

Rezultatul scontat 
1. Jurisprudență unitară asigurată  

2. Calitatea și claritatea actelor judecătorești sporită. 

 

Obiectivul 

specific 

 

Acțiunea 

Termenul-limită de implementare 

Indicatori de rezultat 
Instituţii 

responsabile 

 

Costuri 

(mii lei) 

 
2020 2021 2022 2023 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

2.3.1. 

Stabilirea 

criteriilor de 

calitate și 

claritate a 

actelor 

judecătorești 

a) Modificarea legislației 

procesual civile și penale în 

vederea instituirii criteriilor de 

calitate și claritate a hotărîrilor 

judecătorești 

                

1. Proiect promovat și 

adoptat 

 

Ministerul 

Justiției 
 

b) Dezvoltarea de către 

Consiliul Superior al 

Magistraturii a criteriilor de 

calitate și claritate a hotărîrilor 

judecătorești care urmează a fi 

luate în considerare în 

procesul de evaluare a 

                

Criterii de calitate și claritate 

a hotărîrilor judecătorești 

adoptate și implementate 

 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 
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performanțelor judecătorilor 

c) Uniformizarea structurii 

actelor judecătorești prin 

elaborarea de către Consiliul 

Superior al Magistraturii a 

unor modele-tip de acte 

(templates) 

                

2. Modele-tip de acte 

judecătorești  elaborate și 

aprobate 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

 

2.3.2. 

Perfecționare

a și 

dezvoltarea 

mecanismelor 

de asigurare 

a unei 

practicii 

judiciare 

uniforme 
  

 

  

 

a) Revizuirea instrumentelor 

(mecanismelor) nonjudiciare 

ale Curții Supreme de Justiție 

de asigurare a unei 

jurisprudențe coerente/unitare 

                

, Proiect de modificarea  a 

cadrului normativ elaborat și 

adoptat 

Ministerul 

Justiției, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Curtea Supremă 

de Justiție 

 

b) Elaborarea și aprobarea 

proiectului de lege privind 

asigurarea publicității 

ședințelor de judecată prin 

examinarea recursului în 

materie penală cu participarea 

părților 

                

Proiect de lege aprobat de 

Guvern și remis 

Parlamentului 

Ministerul 

Justiției, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Curtea Supremă 

de Justiție  

c) Revizuirea unor temeiuri de 

recurs pentru a se asigura 

examinarea în exclusivitate a 

aspectelor de drept 

                

Proiect de lege aprobat de 

Guvern și remis 

Parlamentului 

Ministerul 

Justiției, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Curtea Supremă 

de Justiție 

 

d) Analiza oportunității 

modificării legislației în 

vederea instituirii 

obligativității judecătorului 

raportor de a întocmi un raport 

în scris, la etapa deciderii 

admisibilității recursului, care 

ar cuprinde circumstanțele de 

fapt constatate de instanțele 

inferioare, soluțiile date, 

precum și pretinsele motive de 

                

Studiu efectuat, propuneri de 

modificare a cadrului 

normativ inițiate, la 

necesitate 

Ministerul 

Justiției, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Curtea Supremă 

de Justiție 
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ilegalitate invocate  

e) Elaborarea de către Curtea 

Supremă de Justiție, în calitate 

de ultim for de control, a 

fișelor tematice privind 

jurisprudența sa pe diferite 

domenii și actualizarea în mod 

sistematic a acestora pentru a 

reflecta evoluțiile în 

jurisprudență similar 

practicilor Curții Europene a 

Drepturilor Omului 

                

1. Mecanism de elaborare a  

fișelor tematice instituit 

 

Curtea Supremă 

de Justiție 
 

f) Monitorizarea practicii 

judiciare şi sesizarea în fază 

incipientă a practicii 

neunitare, în vederea 

soluţionării chestiunilor ce 

suportă mai multe interpretări 

                

Mecanism de monitorizare și 

analiză a practicii judiciare 

instituit 

Curtea Supremă 

de Justiție, 

Curțile de apel, 

judecătorii, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

 

g) Analiza jurisprudenței în 

materia recursului în interesul 

legii, instituție procesuală ce  

are ca scop interpretarea şi 

aplicarea unitară a legii, cu 

identificarea măsurilor de 

eficientizare 

                

Studiu efectuat, propuneri de 

modificare a cadrului 

normativ inițiate, la 

necesitate 

Ministerul 

Justiției, 

Curtea Supremă 

de Justiție, 

 

Total finanțare        

Obiectivul 2.4. Sporirea gradului de transparență și încredere în justiție 

Rezultatul scontat 
1. Nivelul de cultură juridică a populației îmbunătățit; 

2. Gradul de acces al publicului la informaţii ridicat; 

3. Indicatorii de percepţie publică privind încrederea în justiţie îmbunătăţiți 

Obiectivul 

specific 

 

Acțiunea 

Termenul-limită de implementare 

Indicatori de rezultat 
Instituţii 

responsabile 

 

Costuri 

(mii lei) 

 
2020 2021 2022 2023 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

2.4.1. 

Dezvoltarea 
a) Crearea unui mecanism de 

reacționarea promptă a 

                

1. Mecanism elaborat și 

aprobat 

Consiliul 

Superior al 
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mecanismelor

/ programelor 

de informare 

şi educare a 

persoanelor 

cu privire la 

accesul la 

justiţie 

şi competenţa 

autorităților 

din sectorul 

justiției 
  

instanțelor judecătorești la 

solicitările presei, inclusiv prin 

desemnarea persoanelor de 

legătură 

2. O unitate de personal 

calificată/specializată 

instiuită în fiecare instanță 

judecătorească 

3. Nr. persoanelor instruite 

Magistraturii, 

instanțele 

judecătorești 

b) Îmbunătățirea comunicării 

actorilor din sectorul justiției 

prin implementarea strategiilor 

de comunicare și respectare a 

principiilor comune de 

comunicare 

                

1. Strategie de comunicare –

elaborată și aprobată 

2. Strategie de comunicare 

implementată în fiecare 

instanță 

3. Nr. lunar al comunicatelor 

de presă  per instanță 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

instanțele 

judecătorești 

c) Dezvoltarea paginii web a 

Consiliului Superior al 

Procurorilor cu asigurarea 

publicării tuturor hotărîrilor 

adoptate 

                

1. Pagină web dezvoltată 

2. 100 % hotărîri ale CSP 

publicate 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor 

 

d) Examinarea oportunității 

instituirii centrelor de 

informare în incinta instanțelor 

cu sarcina direcționării corecte 

a justițiabililor, oferirii 

răspunsurilor la întrebări de 

orientare sau de procedură 

                

1. Studiu / cercetare a 

instanțelor în care este 

necesară crearea centrelor 

efectuat, / instanțe 

identificate 

2. Centre de informare 

instituite în instanțele 

identificate conform 

studiului/cercetării 

3. Mecanism de implicare a 

studenților facultăților de 

drept / voluntarilor stabilit și 

aplicat 

4. Nr. anual per instanță al 

utilizatorilor centrelor 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

instanțele 

judecătorești 

 

e) Continuarea informării 

justițiabililor și a publicului 

larg cu privire la reorganizarea 

instanțelor judecătorești, 

drepturile procedurale ale 

justițiabililor și beneficiile 

așteptate ale optimizării 

instanțelor judecătorești prin 

strategii de comunicare / 

                

1. Planuri de comunicare 

elaborate  

2. Campanii de informare 

desfășurate semestrial la 

nivel național 

 

 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Ministerul 

Justiției 
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planuri de acțiune/campanii de 

informare 

f) Organizarea campaniilor de 

informare, educare și 

conștientizare a populației, în 

special a grupurilor 

vulnerabile, cu privire la 

dreptul la asistență juridică și 

modalitățile concrete de 

accesare a acestor servicii 

                

1. Campanii de informare, 

cu focusarea pe grupurile 

țintă desfășurate  

Consiliul 

Național pentru 

Asistență 

Juridică 

Garantată de 

Stat 

 

2.4.2. 

Efectuarea 

sondajelor 

privind 

gradul de 

satisfacție a 

justiţiabililor 

privind 

sistemul 

judecătoresc 

a) Elaborarea unei 

metodologii unice pe țară de 

efectuare sistematică a 

sondajelor privind nivelul de 

satisfacție a utilizatorilor și 

profesioniștilor  privind  

activitatea sistemului 

judecătoresc și a procuraturii 

                

1. Metodologie elaborată și 

aprobată 

 

Ministerul 

Justiției, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor, 

Uniunea 

Avocaților, 

Uniunea 

Națională a 

Executorilor 

Judecătorești 

 

b) Efectuarea periodică (odată 

la 3 ani) a sondajelor în rândul 

judecătorilor, procurorilor, 

avocaților, executorilor 

judecătorești și a justițiabililor   

             

 

   

1Sondaje efectuate 

2. Rezultatele sondajelor 

sintetizate și date publicității 

Ministerul 

Justiției, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor, 

Uniunea 

Avocaților, 

Uniunea 

Națională a 

Executorilor 

Judecătorești 

 

c) Analiza rezultatelor 

sondajelor cu identificarea 

soluțiilor de remediere a 

              

 

 

  

 

1. Analize efectuate / 

recomandări formulate și 

Ministerul 

Justiției, 

Consiliul 
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deficiențelor atestate implementate Superior al 

Magistraturii, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor, 

Uniunea 

Avocaților, 

Uniunea 

Națională a 

Executorilor 

Judecătorești 

Total finanțare 

 

Direcția strategică III.  SECTOR AL JUSTIȚIEI EFICIENT ȘI MODERN 

 

Obiectivul 3.1. Eficientizarea procedurilor în cadrul sectorului justiției 

Rezultatul scontat 
1. Procedurile judiciare și de executare eficientizate; 

2. Mecanisme extrajudiciare de soluționare a unor categorii de cauze identificate/instituite; 

3. Stabilitatea cadrului normativ asigurată. 

Obiectivul 

specific 

 

Acțiunea 

Termenul-limită de implementare 

Indicatori de rezultat 
Instituţii 

responsabile 

 

Costuri 

(mii lei) 

 
2020 2021 2022 2023 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

3.1.1. 

Simplificarea 

și 

eficientizarea 

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 

                

1. Grup de lucru instituit 

2. Consultări desfășurate în 

cadrul grupului de lucru 

pentru simplificarea 

procesului penal, cu 

participarea experților 

/partenerilor 

3. Proiect elaborat și 

consultat public 

4. Proiect promovat și 

adoptat 

Ministerul 

Justiției, 

Procuratura 

Generală, 

reprezentanții 

sistemului 

judecătoresc, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, Centrul 

Național, 

Anticorupție 

 

b) Analiza legislației 

contravenționale și a 

jurispudenței în materie 

privind: 

                

1. Grup de lucru creat 

2. Metodologie de lucru 

agreată 

3. Jurisprudență / alte date 

Justiției, 

Procuratura 

Generală, 

reprezentanții 
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- modul și eficiența 

implementării procedurilor 

simplificate cu posibilitatea 

extinderii și în privința altor 

categorii de contravenții; 

- garanțiile procesuale stabilite 

în vederea asigurării 

corespunderii acestora cu 

jurisprudența Curții 

Constituționale și a Curții 

Europene a Drepturilor 

Omului; 

- componența contravențiilor 

(excluderea situațiilor care fac 

dificilă calificarea unor fapte 

ca fiind de natură penală sau 

contravențională) 

colectate și analizate 

4. Propuneri formulate, 

proiect elaborat 

5. Proiect promovat și 

adoptat 

sistemului 

judecătoresc, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne,  

c) Revizuirea cadrului legal 

prin care organele fiscale sunt 

investite cu competențe de a: 

- emite prescripții cu 

caracter obligatoriu 

executorilor judecătorești; 

- aprecia legalitaea actelor 

emise de executorii 

judecătorești; 

- dispune distribuirea 

sumelor creanțelor 

                

1. Analiză efectuată și 

recomandări formulate; 

2. Proiect elaborat și 

consultat public 

3. Proiect promovat și 

adoptat 

 

 

Ministerul 

Justiției, 

Ministerul 

Finanțelor, 

Uniunea 

Națională a 

Executorilor 

Judecătorești 

d) Revizuirea procedurilor de 

executare a hotărîrilor 

judecătorești, în sensul 

simplificării/eficientizării și 

adaptate obiectului executării 

silite 

                

1. Analiză efectuată și 

recomandări formulate; 

2. Proiect elaborat și 

consultat public 

3. Proiect promovat și 

adoptat 

 

Ministerul 

Justiției, 

Uniunea 

Națională a 

Executorilor 

Judecătorești 

 

e) Analiza cadrului legal și a 

jurisprudenței instanțelor de 

judecată în scopul identificării  

termenilor procesuali restrînși 

stabiliți pentru instrumentarea 

unor categorii de cauze care 

                

1. Grup de lucru creat 

3. Jurisprudență / alte date 

colectate și analizate 

4. Propuneri formulate, 

proiect elaborat 

5. Proiect promovat și 

Ministerul 

Justiției, 

reprezentanții 

sistemului 

judecătoresc 
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nu permit examinarea acestora 

în mod efectiv și duc la 

încălcare, după caz revizuiria 

acestor termeni 

 

adoptat 

f) Identificarea mecanismelor 

extrajudiciare/administrative 

de soluționare a unor categorii 

de cauze 

                

1. Grup de lucru creat 

3. Jurisprudență / alte date 

colectate și analizate 

4. Recomandări de 

modificare a cadrului 

normativ formulate 

 

Ministerul 

Justiției, 

reprezentanții 

sistemului 

judecătoresc 

 

3.1.2. 

Prezervarea 

stabilităţii 

cadrului 

normativ şi 

implicarea 

actorilor din 

sectorul 

justiției în 

evaluarea şi 

formularea 

propunerilor 

de 

amendamente 

Asumarea de către Ministerul 

Justiției a rolului de promotor 

unic a proiectelor de amendare 

a legislației codificate (Codul 

civil, Codul penal, Codul 

contravențional, Codul 

administrativ, Codul de 

procedură civilă, Codul de 

procedură penală, Codul de 

executare) în vederea 

asigurării stabilității acesteia 

cu implicarea și consultarea la 

diferite etape a creației 

legislative a autorităților 

publice și a reprezentanților 

sistemului judecătoresc  

 

                

1. Consultări, mese rotunde, 

ședințe de informare privind 

instituirea mecanismului de 

promovare a 

amendamentelor la legislația 

codificată organizate 

2. Mecanism de înaintare a 

propunerilor / amendamente 

elaborat și aprobat 

3. Proiecte consolidate de 

modificare a legislației 

codificate promovate  

Ministerul 

Justiției 

 

Total finanțare   

Obiectivul 3.2. Fortificarea căilor alternative de soluționare a litigiilor 

Rezultatul scontat 
Numărul litigiilor soluționate prin intermediul metodelor alternative sporit 

Obiectivul 

specific 

 

Acțiunea 

Termenul-limită de implementare 

 
Indicatori de rezultat Instituţii 

responsabile 

 

Costuri 

(mii lei) 

 
2020 2021 2022 2023 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

3.2.1. 

Consolidarea 
a) Examinarea oportunității 

aderării la Convenția ONU 

                

1. Studiul de fezabilitate, 

avînd descrierea tuturor 

Ministerul 

Justiției, 
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instituției 

medierii 

(civile, 

penale, 

contravențion

ale) 
  

privind acordurile 

internaționale de reglementare 

ca rezultat al medierii 

opțiunilor, realizat Consiliul de 

Mediere 

b) Fortificarea medierii în 

cauzele cu implicarea copiilor  

                

1. Analiză a practii judiciare 

efectuată 

2. Măsuri de promovare 

(instruiri, discuții, 

diseminarea de bune 

practici) întreprinse 

 

Consiliul de 

Mediere, 

Procuratura 

Generală 

c) Îmbunătățirea 

mecanismelor de executare a 

tranzacțiilor prin care părţile 

consimt asupra soluţionării 

amiabile a litigiului 

                

1. Analiză a practii de 

executare a tranzacțiilor de 

împăcare efectuată, 

recomandări formulate 

2. Mecanisme modificate în 

baza recomandărilor 

3. Rata tranzacțiilor de 

împăcare executate și 

perioada de timp medie 

Consiliul de 

Mediere, 

Ministerul 

Justiției  

 

d) Evaluarea mecanismului de 

funcționare a medierii în 

materie penală și de achitare 

din contul statului a serviciilor 

de mediere 

                

1. Monitorizare a procesului 

de implementare a medierii 

în materie penală și de 

achitare din contul statului a 

serviciilor de mediere 

desfășurată, raport elaborat 

2.  

 Mecanism revizuit prin 

prisma consatărilor / 

recomandărilor din raport 

Consiliul de 

Mediere, 

Ministerul 

Justiției, 

Procuratura 

Generală 

 

3.2.2. 

Revizuirea 

instituției 

medierii 

judiciare 

obligatorii în 

vederea 

simplificării 

procesului de 

examinare a 

cauzelor 

civile  

în instanța de 

judecată și 

a) Evaluarea implementării 

instituției medierii judiciare 

cu formularea propunerilor de 

îmbunătățire 

                

1. Monitorizare a procesului 

de implementare a medierii 

judiciare desfășurată, raport 

elaborat 

2. Proiect de revizuire a 

medierii judiciare elaborat în 

conformitate cu constatările 

și recomandările din raport 

 

Consiliul de 

Mediere, 

Ministerul 

Justiției, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

 

b) Includerea în calitate de 

indicator în evaluarea 

performanțelor judecătorilor a 

cauzelor mediate, soldate cu 

                

1. Indicatorii de evaluare a 

performanțelor modificați 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 
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excluderea 

tergiversărilo

r 

încheierea tranzacțiilor 

3.2.3. 

Îmbunătățire

a cadrului 

normativ în 

materia 

arbitrajului 

a) Evaluarea cadrului normativ 

în materie de arbitraj pentru 

identificarea paralelismelor 

legislative și a normelor 

contradictorii 

                

1. Analiză efectuată și 

recomandări formulate; 

2. Cadru normativ modificat 

Ministerul 

Justiției, 

Camera de 

Comerț și 

Industrie 

 

b) Examinarea oportunității 

creării unui cadru normativ 

unic în materia de arbitraj 

                

 Ministerul 

Justiției, 

Camera de 

Comerț și 

Industrie 

 

3.2.4. 

Promovarea 

beneficiilor 

mecanismelor 

alternative de 

soluţionare a 

disputelor în 

mediul de 

afaceri, în 

comunitatea 

juridică, în 

mediul 

academic şi în 

sistemul 

judecătoresc 

Derularea unor campanii de 

informare şi diseminare a 

informaţiilor privind 

mecanismele alternative de 

soluţionare a disputelor 

                

1. Campanii de informare 

realizate 

Consiliul de 

Mediere, 

Camera de 

Comerț și 

Industrie 

 

Total finanțare         

Obiectivul 3.3. Modernizarea sectorului justiției prin dotarea cu sisteme electronice și echipamente moderne și interconectarea acestora 

Rezultatul scontat 

1. Sistemul Informațional Judiciar cu funcționalități îmbunătățite implementat în toate instanțele judecătorești; 

2. Dezvoltarea/facilitarea comunicărilor electronice; 

3. Sistem de videoconferințe implementat; 

4. Sisteme informaționale dezvoltate și interconectate; 

5. Securitatea cibernetică a informației gestionate de sistemul judecătoresc asigurată. 

Obiectivul 

specific 

 

Acțiunea 

Termenul-limită de implementare 
Indicatori de rezultat Instituţii 

responsabile 

Costuri 

(mii lei) 2020 2021 2022 2023 
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I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV   

3.3.1. 

Asigurarea 

îmbunătățirii 

continue a 

funcționalităț

ilor 

Sistemului 

Informațional 

Judiciar 

a) Efectuarea testării și 

exploatării experimentale  

etapizate a noilor 

funcționalități dezvoltate în 

Sistemul Informațional 

Judiciar (SIJ). 

                

1.Sistem testat.  

2. Exploatarea 

experimentală realizată. 

3.Implementarea noii 

versiuni SIJ în toate 

instanțele judecătorești  

acceptată. 

Ministerul 

Justiției, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

Surse 

externe 

b) Monitorizarea 

funcţionalității Programului 

integrat de gestionare a 

dosarelor (PIGD) 

                

1.Raport de monitorizare 

privind funcționalitatea 

PIGD elaborat și prezentat 

autorităților implicate. 

2. Raport de monitorizare 

privind nivelul de utilizare a 

PIGD elaborat și prezentat 

autorităților implicate. 

Ministerul 

Justiției 
 

c) Dezvoltarea, testarea, 

exploatarea experimentală și 

implementarea unor noi 

funcționalități în SIJ, după 

caz. 

                

1.Servicii de dezvoltare 

achiziționate. 

2. Dezvoltare efctuată. 

3.Testarea funcționalităților 

realizată.  

4. Exploatarea 

experimentală a 

funcționalităților realizată.  

5. Funcționalitățile 

dezvoltate implementate în 

toate instanțele judecătorești  

 

Ministerul 

Justiției 
Bugetul de 

stat 

d) Revizuirea  regulamentelor 

Consiliului Superior al 

Magistraturii cu privire la 

modul de funcţionare a 

Programului integrat de 

gestionare a dosarelor. 

                

1.Propuneri formulate și 

prezentate. 

2.Proiecte de modificare a 

regulamentelor, elaborate şi 

aprobate. 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Ministerul 

Justiției 

 

e) Implementarea raportării 

statistice judiciare electronice 

                

1.Raportare statistică 

electronică implementată în 

toate instanțele judecătorești. 

2.Numărul rapoartelor de 

analiză a performanței 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Ministerul 

Justiției 
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judecătorești elaborate și 

publicate. 

f) Elaborarea de către  

Consiliul Superior al 

Magistraturii  a cadrului 

normativ cu privire raportarea 

statisticii judiciare electronice 

                

Cadru normativ elaborat și 

aprobat 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

 

3.3.2. 

Facilitarea 

accesului 

persoanelor 

la justiție 

prin 

aplicarea 

tehnologiilor 

informațional

e 

Asigurarea îmbunătățirii 

continue a funcționalităților  

Portalului Național al 

Instanțelor de Judecată. 

                

1. Actualizarea conținutului 

portalului instanțelor de 

judecată realizată; 

2.Număr de vizitatori ai 

paginii (trafic);  

3. Funcționalități care 

facilitează accesul 

persoanelor cu necesități 

speciale pe portal puse în 

aplicare; 

4.Număr de activități de 

promovare a portalului 

instanțelor naționale de 

judecată realizate. 

Ministerul 

Justiției, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

 

Bugetul de 

stat 

3.3.3. 

Implementar

ea aplicației 

informatice e-

Dosar 

judiciar 

 

  

a) Pilotarea aplicaţiei 

informatice   e-Dosar 

judiciar pentru formarea și 

administrarea dosarului 

electronic judiciar cu accesul 

părților 

                

1. Raportul post-pilotare, cu 

indicarea erorilor depistate şi 

a modului de înlăturare a 

acestora, elaborat 

2. Recomandările formulate, 

aplicația îmbunătățită 

MJ  

b) Implementarea aplicației 

informatice e-Dosar judiciar 

în toate instanțele de 

judecată 

                

Aplicația e-Dosar judiciar 

implementată în toate 

instanțele de judecată 

MJ Bugetul de 

stat și surse 

esterne 

c) Asigurarea utilizării 

obligatorii de către avocați a 

adreselor electronice de 

serviciu, create pe platforma 

justice.md, în scopul 

instituirii unui mecanism 

electronic de comunicare 

între aceștia și instanțele de 

                

1. Cadru normativ revizuit și 

modificat 

2. 100% dintre avocați au 

acorduri semnate privind 

utilizarea platformei 

justice.md   

3. Rata avocaților care 

utilizează platforma 

justice.md în comunicarea 

MJ 
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judecată cu instanțele de judecată 

d) Asigurarea accesului la 

dosare al tuturor categoriilor 

de participanți la procesul de 

judecată prin intermediul  

aplicației informatice e-

Dosar judiciar 

                

1. Rata persoanelor care au 

utilizat aplicația informatică 

e-Dosar judiciar 

2. Rata actelor depuse prin   

intermediul aplicației 

informatice e-Dosar judiciar 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

 

3.3.4. . 

Implementar

ea aplicației 

de 

videoconferin

țe în cauzele 

penale și alte 

categorii de 

cauze 

a) Aprobarea regulilor de 

utilizare a aplicației de 

videoconferințe în cauzele 

penale 

                

Regulament de utilizare 

elaborat și aprobat. 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

 

b) Asigurarea instanţelor cu 

echipamentul necesar pentru 

utilizarea aplicației de 

videoconferință 

                

1.Studiu de fezabilitate 

privind nivelul de utilizare şi 

necesitatea extinderii 

implementării aplicaţiei de 

videoconferință în  cauzele 

penale elaborat. 

2.Numărul echipamentelor și 

licențelor soft achiziționate 

și instalate. 

 

Ministerul 

Justiției, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

Bugetul de   

stat 

c) Asigurarea implementării 

aplicației de videoconferințe 

în cauzele penale la nivelul 

întregului sistem judecătoresc 

și în toate instituțiile 

penitenciare  

 

                

1.Numărul instanțelor 

judecătorești care utilizează 

aplicația de videoconferință. 

2. Numărul instituțiilor 

penitenciare care utilizează 

aplicația de videoconferință. 

 3. Numărul categoriilor de 

cauze examinate prin 

intermediul aplicației de 

videoconferințe 

Ministerul 

Justiției, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

 

 

d) Extinderea graduală a 

aplicației de videoconferințe 

și la alte categorii de cauze 

                

1.Studiu de fezabilitate cu 

propuneri privind extinderea 

implementării aplicaţiei de 

pentru examinarea altor 

categorii de cauze elaborat. 

2. Cadru normativ modificat 

 

Ministerul 

Justiției, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 
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e) Asigurarea instruirii 

continue a utilizatorilor 

privind modul de utilizare a 

aplicației de videoconferință. 

                

1. Numărul de cursuri 

desfăşurate. 

2. Numărul de persoane 

instruite. 

Ministerul 

Justiției 
Bugetul de 

stat 

3.3.5. 

Dezvoltarea 

platformelor 

„e-

Executare” / 

„e-Reținere” 
  

  

 

a) Elaborarea cadrului 

normativ privind crearea 

Sistemului Informațional e-

Executare 

                

Cadru normativ elaborat și 

aprobat 

Ministerul 

Justiției, 

Uniunea 

Națională a 

Executorilor 

Judecătorești 

 

b) Dezvoltarea, testarea, 

exploatarea experimentală și 

implementarea Sistemului 

Informațional e-Executare 

                

1.Servicii de dezvoltare 

achiziționate. 

2. Dezvoltare efctuată. 

3.Testarea funcționalităților 

realizată.  

4. Exploatarea 

experimentală a 

funcționalităților realizată.  

Ministerul 

Justiției, 

Uniunea 

Națională a 

Executorilor 

Judecătorești 

c) Elaborarea cadrului 

normativ privind crearea 

Sistemului Informațional e-

Reținere 

                

 

Cadru normativ elaborat și 

aprobat 

Ministerul 

Justiției, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Procuratura 

Generală, 

Centrul Național 

Anticorupție 

 

d) Dezvoltarea, testarea, 

exploatarea experimentală și 

implementarea Sistemului 

Informațional e-Reținere 

                

1.Servicii de dezvoltare 

achiziționate. 

2. Dezvoltare efctuată. 

3.Testarea funcționalităților 

realizată.  

4. Exploatarea 

experimentală a 

funcționalităților realizată.  

 

  

3.3.6. 

Asigurarea 

interconectări

i sistemelor 

informațional

a) Efectuarea unei evaluări a 

sistemelor informaţionale 

deţinute de autorităţile din 

sectorul justiţiei privind 

                

1.Evaluare efectuată. 

2. Raport cu recomandări de 

îmbunătățire elaborat și 

prezentat autorităților 

Ministerul 

Justiției, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Surse 

externe 
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e a organelor 

de drept 

nivelul de întrunire a 

cerinţelor prevăzute de lege  

în privinţa:  

-interoperabilităţii 

organizatorice; 

-interoperabilităţii semantice; 

-interoperabilităţii tehnice. 

implicate. 

 

Procuratura 

Generală, 

Centrul Național 

Anticorupție 

Agenția de 

Guvernare 

Electronică 

b) Adaptarea sistemelor 

informaţionale la cerinţele 
prevăzute de lege  în privinţa: 

-interoperabilităţii 

organizatorice; 

-interoperabilităţii semantice; 

-interoperabilităţii tehnice.. 

                

Numărul de acțiuni pentru 

asigurarea interoperabilității 

realizate.  

MJ 

PG 

MAI 

AGE 

 

Ministerul 

Justiției, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Procuratura 

Generală, 

Centrul Național 

Anticorupție, 

Agenția de 

Guvernare 

Electronică 

c) Asigurarea extinderii 

interconectării sistemelor 

informaționale ale 

autorităţilor din sectorul 

justiţiei. 

                

Numărul autorităților  din 

sectorul justiției cu sisteme 

informaționale ce fac schimb 

de date prin intermediul 

platformei guvernamentale 

comune extins. 

Ministerul 

Justiției, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Procuratura 

Generală, 

Centrul Național 

Anticorupție, 

Agenția de 

Guvernare 

Electronică 

 

3.3.7. 

Implementar

ea politicilor 

de 

consolidare a 

securității 

Asigurarea achiziționării și 

utilizării în cadrul sistemului 

judecătoresc a sistemului de 

control a vulnerabilităților SIJ. 

                

1. Echipament procurat 

2.Sistem pus în aplicare 

pentru verificarea 

vulnerabilităților SIJ la 

nivelul întregului sistem 

judecătoresc. 

Ministerul 

Justiției 

Surse 

externe 
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cibernetice 

corelativ 

asigurării 

unei justiții 

transparente 

3.Rapoarte de monitorizare 

a vulnerabilităților SIJ 

elaborate. 

4. Vulnerabilități eliminate, 

după caz. 
                 

 

 

  

Total finanțare         

 

 


