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Chisinau 

 

 

Uniunea Europeană oferă o contribuție substanțială pentru reforma 

 sectorului justiției în Moldova 

 

 

Transferul celei de-a doua tranșe din cadrul Programului "Suport pentru Reformele din Sectorul Justiției" în valoare 

de 13.2 milioane euro a fost anunțat oficial astăzi, în cadrul unei conferințe de presă la care au participat 

Ambasadorului Pirkka Tapiola, Șeful Delegației UE în Moldova și Oleg Efrim, Ministrul Justiției. 

 

Reforma justiției este foarte importantă pentru implementarea Agendei de Asociere UE-Moldova și pentru 

aprofundarea dialogului politic și economic, astfel oferind Moldovei asistență pentru procesul de apropiere de UE. 

Aceasta are scopul de a oferi cetățenilor Republicii Moldova beneficii concrete și reprezintă un reper important și un 

indicator de calitate, care are un impact asupra progresului dialogului bilateral.  

 

Uniunea Europeană își reiterează angajamentul de a susține și în continuare acest domeniu, transferul ultimei tranșe 

fiind posibil datorită realizării unor reforme cheie de către Guvernul Moldovei. „Această tranşă, în valoare de 13,2 

mln. euro, a fost transferată în baza raportului Misiunii de evaluare privind implementarea Matricei de Politici a 

Programului pentru anul 2013. Am reușit să realizăm o majoritate covârșitoare a precondițiilor propuse, în măsură 

de 88 la sută, și astfel am convins Uniunea Europeană de seriozitatea intenţiilor noastre”, a afirmat Oleg Efrim.  

 

La rândul său, Ambasadorul Pirkka Tapiola a reiterat că Uniunea Europeană va continua să susţină reformele din ţara 

noastră. ”Uniunea Europeană oferă Republicii Moldova un sprijin fără precedent pentru reforma în justiţie. 

Reformele implementate au nevoie de timp pentru a da roadele care vor fi simțite de către cetățenii Moldovei. 

Încurajăm Republica Moldova să intensifice lupta împotriva corupției în sectorul justiției și să implementeze reforma 

Procuraturii, aceste domenii fiind prioritare conform Agendei de Asociere Uniunea Europeană – Republica 

Moldova.” 

 

 

 

 

 

Comunicat de presă 



 

 

 

Context:  

 

Acordul de Finanțare pentru susținerea bugetului pentru reforma sectorului justiției în Moldova, în valoare de 60 

milioane euro, a fost semnat între Guvernul Moldovei și UE în 2013. Obiectivul principal al acordului este de a 

susține Guvernul Moldovei în implementarea Strategiei Reformei Sectorului Justiției.  

 

Una dintre reformele realizate în sectorul jutiției include adoptarea unui pachet legislativ privind prevenirea corupției 

în sectorul justiției. În acest context merită să menționăm că Guvernul Republicii Moldova ar trebui să se concentreze 

în prezent asupra implementării acestuia; trebuie întărite măsurile luate pentru a lupta cu corupția în cadrul sistemului 

justiției. 

 

Pașii luați spre implementarea Legii pentru asigurarea egalității, în special aprobarea Foii de Parcurs, demonstrează că 

Guvernul Moldovei este angajat în implementarea Reformei Sectorului Justiției și în îmbunătățirea protecției 

Drepturilor Omului în Moldova. Cu toate acestea, încă mai există lacune în implementarea reformei procuraturii.  

 

Prima tranșă a susținerii bugetare, de 15 milioane euro, a fost transferată Republicii Moldova de către UE în 

noiembrie 2013; anul în care a fost lansat programul “Susținerea reformelor din sectorul justiției”. Programul de 

asistență are drept obiectiv principal suportul reformei justiției din ţara noastră, care este esențială în procesul de 

implementare a Agendei de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană și de aprofundare a asocierii politice și 

economice,  precum și în susținerea parcursului european al Republicii Moldova.  
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The European Commission is the EU’s executive body. 
 
The European Union is made up of 28 Member States who have decided to gradually 
link together their know-how, resources and destinies. Together, during a period of 
enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable 
development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. 
The European Union is committed to sharing its achievements and its values with 
countries and peoples beyond its borders. 

 


