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 Anexa  

 

Strategia 

 sectorială de cheltuieli pentru sectorul „Justiţia”,  2013-2015 

 

1. Analiza Sectorului şi Tendinţe Principale  

 

1.1 Prezentarea generală a sectorului 

Sectorul Justiţiei include în sine Ministerul Justiţiei şi instituţiile sale subordonate, şi alte autorităţi publice independente de 

minister, precum Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Supremă de justiţie şi instanţele judecătoreşti, Procuratura, Curtea 

Constituţională, Institutul Naţional al Justiţiei, Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat. 

 

Sarcina principală a sectorului este asigurarea supremaţiei legii şi respectarea drepturilor omului. 

 

1.2 Sursele de finanţare şi programele 

 

Sectorul justiţiei are o pondere relativ mică, dar crescândă, în buget, constituind 1,8%  din bugetul de stat pentru anul 2012. Pe 

parcursul anilor 2000–2011, cheltuielile publice pentru domeniul jusiţiei au crescut de la 41.2 milioane lei în anul 2000 pînă la 

circa 387,3 milioane lei în anul 2011,  în timp ce ponderea acestora în PIB s-a majorat de la 0,26% până la 0,5 % (figura 1.1).  

Figura 1.1. Dinamica cheltuielilor publice pentru sectorul justiţiei (finanţarea totală şi ponderea acesteia în PIB), 2001–

2011  

 
 

Finanţarea actuală a justiţiei este o problemă majoră, enunţată şi de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. O anumită 

eficientizare a cheltuielilor bugetare a fost posibilă datorită lichidării instanţelor judecătoreşti economice (în proces), liberalizării 

executării judecătoreşti în 2010 şi eliminării notarilor de stat în 2009.  

 

Majoritatea cheltuielilor sectorului justiţiei revine următoarelor domenii: sistemul judecătoresc – 38.1%, starea civilă – 23.7% 

,procuratura -20.9% (figura 1.2) . 

Figura 1.2 Distribuţia cheltuielilor pe programe, 2012 aprobat 
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Majoritatea cheltuielilor bugetare în sector sunt cele de personal. În mediu, salariul brut al unui judecător începător este de circa 

44600 lei pe an şi a unui procuror începător este de circa 43300 lei pe an. La sfârşitul carierei sale sau în instanţa cea mai înaltă, 

salariul unui judecător este de circa 68900 lei pe an şi a unui procuror de circa 51000 lei. Avocaţii din oficiu sunt remuneraţi cu 

maxim 160 de lei pe zi, în raport cu timpul consumat pentru acordarea asistenţei juridice garantate de stat. 

 

 

Pentru o imagine de ansamblu asupra productivităţii instanţelor judecătoreşti, în continuare sunt prezentate următoarele date 

statistice pentru anii 2007-2010. Astfel, rata de soluţionare a cauzelor în instanţele judecătoreşti este în scădere (figura 1.3): 

 

Figura 1.3. Rata de soluţionare a cauzelor în instanţele judecătoreşti 

Rata de soluționare a cauzelor în instanțele judecătorești
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Numărul de restanţe la sfârşit de an creşte constant în ultimii patru ani (figura 1.4). Concomitent,  creşte doar numărul de cauze 

civile parvenite în sistem  (figura 1.5).  

Figura 1.4. Restanţe pe categorii de cauze, 2007-2010 

 

Figura 1.5. Numărul de cauze intrate în sistem, 2007-2010 
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Numărul de cauze examinate pe categorii de dosare (figura 1.6)  şi în total pe sistem (figura 1.7) este în scădere (cu excepţia 

cauzelor civile), iar numărul de judecători a crescut de la 380 în 2007 la 433 în anul 2010 şi sarcina lunară a acestora a scăzut de la 

66,6 în 2007 la 57,3 in anul 2010 (Sursa: Rapoartele anuale CSM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6. Cauze examinate pe categorii de dosare, 2007-2010 

 

Figura 1.7. Cauze examinate total pe sistem, 2007-2010 

 

  
 

Concomitent rata de publicare a hotărîrilor judecătoreşti înregistrează o creştere lentă (figura 1.8). 

 

Figura 1.8. Publicarea hotărîrilor judecătoreşti 
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Sursa: DAJ, 2012. 

 

Exercitarea şi conducerea urmăririi penale este una din cele mai importante activităţi ale organelor Procuraturii. Evaluînd acest 

segment de activitate consemnăm că în anul 2010 procurorii au condus urmărirea penală în 46381 cauze (39819 în 2009) , dintre  

care au încheiat cercetările pe 18323 cauze (15752 în 2009). În anul 2010, au fost expediate instanţei de judecată 8898 cauze 

penale (8322 cauze în 2009) (Sursa: Procuratura Generală, rapoarte anuale).  
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Cheltuielile pentru asistenţa juridică garantată de stat, deşi au o pondere redusă în bugetul de stat comparativ cu alte state europene, 

au crescut de la 3,8 mln. lei pentru anul 2008 la 6,9 mln lei pentru  anii 2009 şi 2010, 8,5 mln lei pentru anul 2011. În anul 2011, de 

asistenţa juridică garantată de stat au beneficiat 25447 persoane (15516 persoane în anul 2010) în 23923 de cause (14963 cauze în 

anul 2010), prestată de 372 de avocaţi (325 de avocaţi la cerere în anul 2010) (Sursa: www.cnajgs.md).  

Respectarea drepturilor omului în detenţie rămîne o aspiraţie. 51 din 59 din cauzele în care se invoca violarea articolului 3 al 

Convenţiei Europene a Drepturilor Omului contra Republicii Moldova ţin de condiţiile de detenţie şi investigaţii interne 

inefective
1
. Numărul deţinuţilor din penitenciare s-a redus de la 6521 în anul 2007 la 4985 în anul 2010, iar finanţarea sistemului a 

crescut de la 171906,2 mii lei în anul 2007 la 230788.2 mii lei în anul 2010. 

 

1.3 Problemele principale 
 

Sectorul justiţiei se confruntă cu următoarele probleme-cheie: 

1.  insuficienţă numerică şi pregătire insuficientă a profesioniştilor din domeniu, 

2. condiţii de activitate şi infrastructură depăşite de timp, 

3. corupţie, 

4. încredere în justiţie în scădere, 

5. încălcarea sistemică a drepturilor omului în detenţie, şi în atenţia Curţii Europene a Drepturilor Omului. 

 

1.4 Priorităţi şi obiective 

 

Obiectivele prioritare ale sectorului sunt: 

1. Reformarea sistemului judecătoresc şi a procuraturii în vederea asigurării unei justiţii independente, imparţiale, funcţionale şi 

transparente. 

2. Asigurarea unui sistem stabil şi eficient de finanţare a justiţiei. 

3. Sporirea accesului la justiţie. 

4. Respectarea drepturilor omului în detenţie 

2. Descrierea Structurii Instituţionale 

2.1 Structura instituţională curentă  

                                                      
1
 Sursa: statistica CEDO: http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/2B783BFF-39C9-455C-B7C7-

F821056BF32A/0/Tableau_de_violations_19592010_ENG.pdf  

Ministerul Justiţiei Consiliul Superior al 

Magistraturii 

Instanţele 

Judecătoreşti şi  

Curtea Supremă 

de Justiţie 

Procuratura Curtea 

Constituţională 

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei 

Consiliul 

Naţional 

pentru 

asistenţa 

juridică 

garantată de 

stat 

Ministerul Justiţiei 
este organul central al 

administraţiei publice 

de specialitate, care 

asigură realizarea 

politicii de stat în 

sfera justiţiei şi în 

activitatea sa se 

subordonează 

Guvernului (Hotărîrea 

Guvernului  nr. 129 

din 15 februarie 

2000). 

 

   Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

principala autoritate de 

administrare 

judecătorească,  este 

un organ independent 

cu competenţe în 

numirea, promovarea, 

transferarea, 

sancţionarea şi 

eliberarea din funcţie a 

judecătorilor, 

examinarea şi 

prezentarea proiectelor 

de bugete instanţelor 

judecătoreşti şi 

raportarea asupra 

modului de organizare 

şi funcţionare a 

sistemului 

Sistemul 

judecătoresc 
actual cuprinde: 

- Curtea Supremă 

de Justiţie,  

- 5 curţi de apel, 

- 44 de 

judecătorii*.  

 

Procuratura 
este instituţia 

autonomă în 

cadrul autorităţii 

judecătoreşti, 

care reprezintă 

interesele 

generale ale 

societăţii şi 

apără ordinea de 

drept, precum şi 

drepturile şi 

libertăţile 

cetăţenilor, 

conduce şi 

exercită 

urmărirea 

penală, 

reprezintă 

învinuirea în 

Curtea 

Constituţionala 

este unica 

autoritate 

publică politico-

jurisdicţională, 

care examinează 

în exclusivitate 

probleme de 

drept şi 

contribuie la 

perfecţionarea 

actelor cu 

caracter 

normativ 

adoptate de 

Parlament, 

Preşedintele 

Republicii 

Moldova şi 

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei, este o 

instituţie 

publică, care 

realizează 

instruirea 

candidaţilor la 

funcţiile de 

judecător şi 

procuror, 

perfecţionarea 

profesională a 

judecătorilor şi 

procurorilor în 

funcţie, precum 

şi a altor 

persoane care 

contribuie la 

înfăptuirea 

Consiliul 

Naţional 

pentru 

asistenţa 

juridică 

garantată de 

stat este o 

persoană 

juridică de 

drept public, 

care, împreună 

cu oficiile sale 

teritoriale, este 

mandatat prin 

lege să 

implementeze 

şi să acorde 

asistenţa 

juridică 

garantată de 

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/2B783BFF-39C9-455C-B7C7-F821056BF32A/0/Tableau_de_violations_19592010_ENG.pdf
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/2B783BFF-39C9-455C-B7C7-F821056BF32A/0/Tableau_de_violations_19592010_ENG.pdf
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* Bugetul judecătoriilor şi curţilor de apel este prevăzut într-o anexă separată în Legea Bugetului de Stat. 

** Cheltuielile pentru întreţinerea şi funcţionarea Institutului sînt finanţate din contul mijloacelor prevăzute distinct în bugetul de 

stat. 

 

2.2 Schimbările instituţionale recente şi cele planificate 

 

În anul  2011 au fost planificate numeroase schimbări instituţionale şi funcţionale, parte a Strategiei de Reformare a Sectorului 

Justiţiei. Astfel, a fost dizolvată Curtea de apel economică, iar judecătoria economică de circumscripţie a devenit judecătorie 

comercială de circumscriptie (legea LG29 din 06.03.12 în vigoare din 13.03.12), profesionalizarea administrării judecătoreşti este 

în proces (prin introducerea administratorilor judecătoreşti), sunt introduşi asistenţii judiciari. Este planificată amenajarea 

spaţiilor de audiere a copiilor în instanţele judecătoreşti şi sunt pregătite proiecte de renovare/construcţie a sediilor instanţelor 

judecătoreşti 

                                                      
2
 Departamentul Instituţiilor Penitenciare este o instituţie a Ministerului Justiţiei. Avînd în vedere particularităţile de finanţare a 

domeniului penitenciar, acesta nu este inclus în prezentul document.  

judecătoresc.  

 

instanţele 

judecătoreşti.  

Guvern. justiţiei.**  stat. 

Instituţii subordonate 

 Centrul de 

armonizare a 

legislaţiei, 

 Direcţia de justiţie a 

Unităţii teritoriale 

autonome cu statut 

special Găgăuzia 

(Gagauz-Yeri). 

Instituţii cu funcţii 

de control şi 

supraveghere:
2
  

Departamentul de 

administrare 

judecătorească.  

Instituţii prestatoare 

de servicii: 

  Serviciul Stare 

Civilă. 

  Centrul de Informaţii 

Juridice.  

 Centrul Naţional de 

Expertize Judiciare de 

pe lîngă Ministerul 

Justiţiei. 

 Î. S. „Camera 

Înregistrării de Stat” 

(întreprindere 

monitorizată de către 

Ministerul Justiţiei). 

 Consiliul de Mediere, 

pe lângă MJ  

Pe lângă Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

funcţionează: 

- Colegiul de calificare 

şi atestarea a 

judecătorilor,  

- Colegiul disciplinar, 

- Inspecţia Judiciară. 

 Procuraturile 

teritoriale şi 

procuraturile 

specializate. 

  5 oficii teritoriale 
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Anexa 2.  Analiza programelor de cheltuieli pentru sectorul justiţiei, 2013– 2015 

 

Probleme – cheie /politici 

 

Acţiuni prioritare de politică 

 

Costurile acţiunilor pe ani(mii lei) 

 

Indicatori de 

monitorizare 2013 2014 2015 

 

Subprogramul I: I Elaborare a politicii şi management în domeniul justiţiei include politici care vizează activitatea Ministerul Justiţiei (MJ) şi două dintre instituţiile 

sale subordonate (Centrul de Armonizare a Legislaţiei şi Direcţia de justiţie a UTAG,) precum şi Medierea şi este format din 4 domenii  

Domeniul 1. Sporirea calităţii actelor normative: 
Scopul domeniului: Asigurarea unui cadru normativ coerent şi durabil. 

A. Probleme cheie: 

 

 Necesitatea  corelării  legislaţiei  naţionale  

cu prevederile normative din cadrul 

Consiliului Europei şi UE. 

 

B. Obiectivele de politici pe termen 

mediu:  

 Asigurarea unui cadru legislativ coerent   şi 

previzibil, corelat cu exigenţele europene în 

domeniu. 

Acţiuni curente 

 
 Numărul de acte 

normative armonizate 

cu legislaţia Uniunii 

Europene potrivit 

Planului Naţional de 

Armonizarea a 

Legislaţiei (PNAL) 

 Consolidarea mecanismului de monitorizare a 

actelor normative naţionale armonizate cu 

legislaţia comunitară ( H.G. nr.190, din 

21.02.2007,cu privire la crearea Centrului de 

Armonizare a legislatiei) 

1968,4 2002,2 2199,8 

  Numărul de proiecte 

de acte normative 

armonizate cu 

legislaţia Uniunii 

Europene înafara 

PNAL                      

B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace şi eficientă a resurselor   

  

C. Acţiuni noi  

 Instruirea personalului implicat în procesul de 

armonizare a legislaţiei Republicii Moldova cu 

legislaţia Uniunii Europene (H.P.nr.6,din 

16.02.2012, privind aprobarea Planului de 

acţiuni pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011–2016, pilonul 7,p.7.2.4.4)              

1224,1 664,6    Numărul de angajaţi 

instruiţi. 

Total domeniu: 3192,5 2666,8 2199,8   

Domeniul 2: Coordonarea şi Monitorizarea procesului de implementare a Strategiei 
Scopul domeniului: Consolidarea procesului de coordonare inter-institutionala necesara implementarii reformei. 

A. Probleme cheie:    Acţiuni curente 
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Probleme – cheie /politici 

 

Acţiuni prioritare de politică 

 

Costurile acţiunilor pe ani(mii lei) 

 

Indicatori de 

monitorizare 2013 2014 2015 

 

 Există deficienţe importante în eforturile 

naţionale de coordonare a reformei 

sectoriale extinse.  

 Capacităţile partenerilor din sector de a 

aduce contribuţii coordonate şi analitic 

fundamentate la implementarea coerentă a 

strategiei comune de reformare a sectorului 

justiţiei rămîn modeste.                                

 In luna aprilie 2012 au fost puse bazele 

mecanismului de monitorizare a 

implementarii Strategiei de reformare a 

sectorului justitiei pentru toata durata ei.   

 B. Obiective de politici de termen mediu:    

  Asigurarea mecanismelor  transparente de 

coordonare a implementării Strategiei prin 

cercetări şi reuniuni comune regulate. 

B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace şi eficientă a resurselor  

 

 

 Numărul de studii 

elaborate şi aprobate.                                         

 

 

 

 

 

 

 Numărul de acte 

normative elaborate.                                        

 

 

 

 Numărul de rapoarte 

de monitorizare 

efectuate.    

                                                                                        

C. Acţiuni noi 

 Elaborarea studiilor si cercetarilor necesare 

informarii deciziilor si masurilor cerute de 

prevederile Strategiei de reformă a sectorului 

justiţiei, inclusiv prin contractarea expertizei 

naţionale şi internaţionale (H.P.nr.6,din 

16.02.2012, privind aprobarea Planului de 

acţiuni pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011–2016, pilonul 1, p.1.1.6, 1.1.9, 

1.1.10.1, 1.2.2.7, pilonul 2, p.2.5.3.1, 

pilonul 3, p.3.2.1.1, 3.2.3.1, 3.2.4.1, 3.2.6.1, 

3.2.7.1, 3.2.8.1,  

 

 

 

756,6 

 

 

 

42,9 

 

 

 

143,7 

 Elaborarea cadrului normativ necesar 

implementării Strategiei, inclusiv în baza 

recomandărilor şi concluziilor studiilor 

realizate; (H.P.nr.6,din 16.02.2012, privind 

aprobarea Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, 

pilonul 1, p.1.1.4.2, 1.1.1.2, 1.1.9.3, 

1.2.2.10, pilonul 6, p.6.3.1.1, 6.3.4.1, 

6.3.3.6, 6.5.5.1, pilonul 3, p.3.3.5.2, pilonul 

4. p.4.2.1.2. 

 

664,8 

 

130,6 
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Probleme – cheie /politici 

 

Acţiuni prioritare de politică 

 

Costurile acţiunilor pe ani(mii lei) 

 

Indicatori de 

monitorizare 2013 2014 2015 

 

 Monitorizare aplicării actelor normative şi 

activităţii  instituţiilor vizate în Strategia de 

reformă a sectorului justiţiei şi Planul de acţiuni 

pentru  implementarea, inclusiv prin  implicarea 

experţilor naţionali şi internaţionali 

(H.P.nr.6,din 16.02.2012, privind aprobarea 

Planului de acţiuni pentru implementarea 

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei 

pentru anii 2011–2016, pilonul 1, p.1.2.5.2, 

1.2.1.3, 1.3.1.6, pilonul 3, p/3.1.1.6, 3.3.4.2, 

pilonul 6, p.6.5.1.3 

 

 

319,7 

 

 

357,3 

 

 

285,4 

 Instruirea personalului instituţiilor implicate în 

procesul de  reformare a sectorului justiţiei în 

scopul asigurării participării active în procesul 

de implementare a reformelor( H.P.nr.6,din 

16.02.2012, privind aprobarea Planului de 

acţiuni pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011–2016, pilonul 6, p.6.5.3.8 

 

 

1100,9 

 

 

595,5 

 

 

612,7 

  

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Strategia de 

comunicare 

 Consolidarea capacităţilor şi abilităţilor de 

planificare strategică în procesul monitorizării 

reformei sectorului justiţiei 

336,6 334,5 334,7 

 Organizarea reuniunilor periodice comune 

privind planificarea strategică şi monitorizarea 

implementării reformei inclusiv cu actorii din 

sectorul neguvernamental( H.P.nr.6,din 

16.02.2012, privind aprobarea Planului de 

acţiuni pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011–2016, pilonul 7, p.7.1.5.2, 7.3.2.2 

54,8 28,4 29,2 

 Analiza impactului măsurilor implementate 

asupra justiţiabililor inclusiv prin sondaje. 

H.P.nr.6,din 16.02.2012, privind aprobarea 

Planului de acţiuni pentru implementarea 

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei 

pentru anii 2011–2016, pilonul 1, p.1.3.6.2, 

60,0 60,0 187,9 
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Probleme – cheie /politici 

 

Acţiuni prioritare de politică 

 

Costurile acţiunilor pe ani(mii lei) 

 

Indicatori de 

monitorizare 2013 2014 2015 

 

pilon 4, p.4.1.3.4 implementată 

  

  
 Elaborarea culegerii de modele de acte ale 

executorului judecătoresc, avocatului, expertului 

judiciar, administratorului autorizaţi, notarului, 

mediatorului. H.P.nr.6,din 16.02.2012, privind 

aprobarea Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, 

pilonul 3, p.3.2.2.2 

128,5 107,2   

 Crearea unui registru electronic unic al agenţilor 

economici şi organizaţiilor necomerciale. 

H.P.nr.6,din 16.02.2012, privind aprobarea 

Planului de acţiuni pentru implementarea 

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei 

pentru anii 2011–2016, pilonul 5, p.5.3.2.2 

3189,0 1594,5   

 Îmbunătăţirea comunicării rezultatelor şi 

impactului reformelor inclusiv prin elaborarea şi 

implementarea Strategiei de comunicare cu 

publicul, precum si crearea şi instalarea unui 

sistem informaţional integrat de colectare, 

analiză şi schimb al informaţiei privind 

implementarea reformelor (H.P.nr.6,din 

16.02.2012, privind aprobarea Planului de 

acţiuni pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011–2016, pilonul 6, p.6.5.4.1 

551,8 67,4 71,5 

 Publicarea broşurilor cu privire la etica 

profesională a actorilor din sectorul justiţiei 

H.P.nr.6,din 16.02.2012, privind aprobarea 

Planului de acţiuni pentru implementarea 

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei 

pentru anii 2011–2016, pilonul 4, p. 4.2.4.2 

143,5 103,4 109,6 

Total domeniu: 7306,2 3421,7 1774,7   
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Probleme – cheie /politici 

 

Acţiuni prioritare de politică 

 

Costurile acţiunilor pe ani(mii lei) 

 

Indicatori de 

monitorizare 2013 2014 2015 

 

Domeniul 3: Consolidarea capacităţilor instituţionale 

Scopul domeniului: Asigurarea eficienţei activităţii Ministerului Justiţiei prin prisma consolidării capacităţilor interne. 

A. Probleme cheie: 

 Necesitatea  calificării continue a 

personalului 

 Fluxul sporit de personal 

B. Obiectivele de politici pe termen mediu 

 Instruiri continue a 50% angajaţi annual 

 Reducerea nivelului de migraţie a 

personalului pînă la 5 % pînă în anul 2015 

 Acţiuni curente        Numarul de proiecte 

de acte legislative 

ajustate la expertizele 

Consiliului Europei 

 % angajaţi instruiţi 

din numărul total  

 Rata de migraţie a 

personalului din 

sistem         

 Numarul cursurilor 

de instruire 

organizate           

 Realizarea politicii de stat in sfera justitiei 25950,4 19925,0 20607,2 

 Perfecţionarea competenţelor profesionale ale 

colaboratorilor MJ (H.G.129, din 15.02.2000 cu 

privire la Ministerul Justitiei) 

425.4 421.9 253,0 

 Ajustarea proiectelor de acte legislative în 

conformitate cu expertizele Consiliului Europei 

6,0 6,0 6,0 

B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace şi eficientă a resurselor 

  

 

 C. Acţiuni noi  

Asigurarea unor condiţii adecvate de lucru care ar 

eficientiza activitatea personalului (H.P.nr.6,din 

16.02.2012, privind aprobarea Planului de 

acţiuni pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011–2016, pilonul 7, p. 7.1.3.7 

6600,4 201,6 201,6  

Total domeniu: 32982,2 20554,5 21067,8   

Domeniul 4: Medierea: Include acţiuni referitoare la activitatea Consiliului de mediere 

Scopul domeniului: Asigurarea eficientă a a activităţii mediatorilor 

A. Probleme cheie: 

 Numărul mare de litigii aflate pe rol în 

instanţele de judecată 

 Termenele mari de soluţionare a litigiilor în 

instanţă 

 Solicitarea redusă a medierii  de către 

cetăţeni ca instrument de soluţionare a 

litigiilor  

 Incapacitatea Consiliului de mediere în 

Acţiuni curente  

 

 % litigii soluţionate 

pe cale alternativă 

anual  

 Numărul de campanii 

de informare   

 Studiu  elaborat 

 Organizarea şi coordonarea activităţii 

mediatorilor( Legea cu privire la mediere 

nr.134-XVI, 14.06.2007 

910,0 910,0 910,0 

B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace şi 

eficientă a resurselor 

      

C. Acţiuni noi       
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Probleme – cheie /politici 

 

Acţiuni prioritare de politică 

 

Costurile acţiunilor pe ani(mii lei) 

 

Indicatori de 

monitorizare 2013 2014 2015 

 

coordonarea şi organizarea activităţii 

mediatorilor 

B. Obiective de politici pe termen mediu 

 Asigurarea funcţionalităţii Consiliului de 

mediere în oraganizarea activităţii 

mediatorilor 

 10 % litigii soluţionate pe cale alternativă 

pînă în anul 2015   

 Elaborarea studiului cu privire la eficienţa 

aplicării procedurilor simplificate (H.P.nr.6,din 

16.02.2012, privind aprobarea Planului de 

acţiuni pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011–2016, pilonul 2, p.2.5.2.1 

 

42,8     

  Desfăşurarea campaniilor de informare a  

publicului şi actorilor din sectorul justiţiei în 

vederea promovării beneficiilor utilizării 

mecanismelor alternative de soluţionare a 

disputelor (H.P.nr.6,din 16.02.2012, privind 

aprobarea Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, 

pilonul 5, p.5.1.3.2, 5.1.3.1 

1087,4 

 

1137,6 

  

1190,9 

  

Total domeniu: 2040,2 2047,6 2100,9  

Total subprogram: 45521,1 28690,6 27143,2  

 

Subrogramul II Administrare judecătorească  

Domeniul I:  Managementul Departamentului de administrare judecătorească             

Scopul domeniului: Consolidarea capacităţilor Departamentului de administrare judecătorească, instituţie subordonată Ministerului Justiţiei în vederea asigurării organizării 

şi funcţionării sistemului judecătoresc 

A. Probleme cheie: 

 Necesitatea consolidării capacităţilor de 

management ale sistemului  judecătoresc 

 

B. Obiective de politici pe termen mediu 

  Optimizarea  activităţii organizatorice, 

administrative şi financiare a instanţelor 

judecătoreşti de către DAJ 

Acţiuni curente  

 Dirijarea  activităţii organizatorice, 

administrative şi financiare a instanţelor 

judecătoreşti de către DAJ( H.G.nr.1202, 

06.09.2007)  

1371,2 1444,8 1633,1  Baza de date 

actualizata 

 Numărul de 

intervenţii a 

utilizatorilor 

programului 

coraportat la numărul 

de solicitări 

 Gradul de multumire 

a judecătorilor faţă de 

 Asigurarea mentenanţei sistemului 

informaţional judiciar +(H.P.nr.6,din 

16.02.2012, privind aprobarea Planului de 

acţiuni pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011–2016, pilonul 1, p.1.2.2.4 

 

2200,0 

 

1809,5 

 

1704,8 
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Probleme – cheie /politici 

 

Acţiuni prioritare de politică 

 

Costurile acţiunilor pe ani(mii lei) 

 

Indicatori de 

monitorizare 2013 2014 2015 

 

B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace şi eficientă a resurselor condiţiile de muncă 

 Sistem informaţional 

funcţional  

 Hotărîrilor emise 

 Proiectul Palatului 

justiţiei realizat                                                                      

C. Acţiuni noi 

 Actualizarea bazei de date a clădirilor 

instanţelor judecătoreşti, care să includă 

informaţii despre suprafaţa acestora, anul de 

dare în exploatare, evaluarea obiectivă a stării 

actuale, precum şi alocaţiile primite în ultimii 5 

ani pentru reparaţii capitale etc. (H.P.nr.6,din 

16.02.2012, privind aprobarea Planului de 

acţiuni pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011–2016, pilonul 1, p.1.1.12.2, 1.1.12.3, 

 

 

 

85,5 

    

 Identificarea lotului, elaborarea proiectului, 

devizului de cheltuieli şi expertiza proiectului 

„Palatului Justiţiei” (H.P.nr.6,din 16.02.2012, 
privind aprobarea Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, 

pilonul 1.1.12.8 

 

3488,8 

 

24471,2 

 

29864,4 

   Monitorizare aplicării actelor normative şi 

activităţii  instituţiilor vizate în Strategia de 

reformă a sectorului justiţiei şi Planul de acţiuni 

pentru  implementarea, inclusiv prin  implicarea 

experţilor naţionali şi internaţionali 

(H.P.nr.6,din 16.02.2012, privind aprobarea 

Planului de acţiuni pentru implementarea 

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei 

pentru anii 2011–2016, pilonul 1, p.1.2.6.5, 

pilon 4, p.4.2.3.3, 4.2.5.2, 

 

 

86,7 

 

 

100,1 

 

 

57,0 

  Monitorizarea calităţii executării lucrărilor de 

construcţie/renovare a sediilor instanţelor 

judecătoreşti 

 

342,6 

 

342,9 

 

341,6 
  % instanţelor 

judecătoreşti renovate 

conform cerinţelor de 

calitate 

  Implementarea recomandărilor privind 

optimizarea paginilor web ale instanţelor 

judecătoreşti 

62,4 13,3 14,0  
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Probleme – cheie /politici 

 

Acţiuni prioritare de politică 

 

Costurile acţiunilor pe ani(mii lei) 

 

Indicatori de 

monitorizare 2013 2014 2015 

 

Total domeniu   7637,2 28181,8 33614,9   

 

Domeniul II: Managementul Consiliului Superior al Magistraturii                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Scopul domeniului: Consolidarea capacităţilor Consiliului Superior al Magistraturii în vederea asigurării organizării şi funcţionării sistemului judecătoresc 

  

A. Probleme cheie:   

 Reducerea încrederii cetăţenilor în 

performanţa judecătorilor     

 Lipsa managementului bazat pe performanţă 

  

B. Obiective de politici pe termen mediu 

 Creşterea gradului de încredere a cetăţenilor 

în justiţie pînă la 40 % pînă în anul 2015                                      

100 % judecători evaluaţi conform 

managementului de performanţă pînă în 

anul 2015 

A. Acţiuni curente: 

 Consolidarea rolului CSM în vederea asigurării 

organizării şi funcţionării sistemului 

judecătoresc  

4691,6 4761,9 5054,2  Gradul de încredere a 

cetăţenilor în 

activitatea CSM 

 Numărul de hotărîri 

adoptate   

 Numărul  de petiţii 

examinate de 

Inspecţia Judiciara 

(IJ)  

 Gradul de multumire 

a judecatorilor fata de 

conditiile de munca 

 Studiu elaborat 

 Număul de şedinţe 

petrecute 

 % micşorării petiţiilor 

faţă de activitatea 

instanţelor 

judecătoreşti în raport 

cu anii precedenţi  

 Procedura de 

selectare şi numire a 

preşedinţilor şi 

vicepreşedinţilor 

implementata                          

B. Acţiuni noi:     

  Asigurarea condiţiilor adecvate de muncă 

Consiliului Superior al Magistraturii 

13713,1     

 Elaborarea studiilor si cercetarilor privind 

practica judiciară (H.P.nr.6,din 16.02.2012, 
privind aprobarea Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, 

pilonul 1, p.1.2.4.1 

142,8     

  Efectuarea evaluării performanţelor tuturor 

judecătorilor instanţelor judecătoreşti, conform 

orarului aprobat de Consiliul Superior al 

Magistraturii (H.P.nr.6,din 16.02.2012, privind 

aprobarea Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, 

pilonul 1, p.1.3.5.4, 1.3.5.5, 

76,7 134,7 135,0 

  Implementarea noii proceduri de selectare şi 

numire a preşedinţilor şi vicepreşedinţilor 

instanţelor judecătoreşti (H.P.nr.6,din 

16.02.2012, privind aprobarea Planului de 

acţiuni pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011–2016, pilonul 1, p.1.1.6.4 

48,2 26,6 28,0 

  Organizarea campaniilor de informare privind 

funcţionarea sistemului judecătoresc 

(H.P.nr.6,din 16.02.2012, privind aprobarea 

1627,4 887,6 940,9  Numărul de emisiuni 

sau spoturi 

publicitare organizate 
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Probleme – cheie /politici 

 

Acţiuni prioritare de politică 

 

Costurile acţiunilor pe ani(mii lei) 

 

Indicatori de 

monitorizare 2013 2014 2015 

 

Planului de acţiuni pentru implementarea 

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei 

pentru anii 2011–2016, pilonul 1, p.1.1.3.4 

 

Total domeniu 

   

20299,8 

 

5810,8 

      

6158,1 

 

 

Total subprogram: 

   

27937,0 

 

33992,6 

 

39773,0  

 

Subprogramul III. Înfăptuire a judecăţii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Domeniul 1. Managementul instituţional al instanţelor de judecată   

Scopul domeniului:  Crearea condiţiilor adecvate pentru funcţionarea instanţelor judecătoreşti şi curţilor de apel                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

A. Probleme cheie: 

 Publicarea  hotărîrile instanţelor de judecată  

în proporţie de 30 %, din numărul total de 

hotărîri pronunţate, nu asigură transparenţa 

actului de justiţie 

 Programul de înregistrare audio+video a 

şedinţelor de judecată se utilizează în 20 

instanţe din 52 

 Necesitatea asigurării uniformei pentru 

reprezentanţii justiţiei 

 Insuficienţa surselor financiare 

pentru cheltuielile de procedură (citare, 

eliberarea copiilor,  efectuarea traducerilor, 

etc.) 

 Securitatea redusă a  instanţelor 

judecătoreşti 

 Lipsa sălilor amenajate pentru audierea 

copiilor 

 Necesitatea asigurării condiţiilor adecvate 

de muncă judecătorilor 

 

B. Obiectivele de politici pe termen 

mediu:  

 Creşterea ratei de publicare a hotărîrilor 

instanţelor de judecată pînă la 90 % în anul 

2015   

Acţiuni curente  

• Redifinirea statelor de personal în toate 

instanţele judecătoreşti. 

85536,5 85536,5 96732,9  Structura 

fundamentată a 

statelor de personal 

aprobată 

• Asigurarea funcţionării sistemului judecătoresc 50030,9 53242,2 55720,5  Ponderea procentuală 

a cheltuielilor 

necesare pentru 

întreţinerea 

instanţelor 

judecîtoreşti 

• Asigurarea ţinutei vestimentare a judecătorilor şi 

grefierilor 

450,0 500,0 500,0  Procentul de 

acoperire a 

judecătorilor şi 

grefierilor cu 

uniforme 

• Redistribuirea mijloacelor pentru asigurarea 

respectării actelor de procedură 

2230,0 2430,0 2430,0  Numarul actelor de 

procedura emise 

 Instalarea în instanţele judecătoreşti a 

tehnologiilor informaţionale şi crearea 

construcţiilor necesare pentru asigurarea 

securităţii acestora 

4567,3 3575,9 2200,0  Numarul instantelor 

dotate cu dispositive 

pentru asigurarea 

securitatii 

• Asigurarea instanţelor judecătoreşti cu mijloace 

de transport 

1800,0      Numărul de instanţe 

judecătoreşti 

asigurate cu transport 
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Probleme – cheie /politici 

 

Acţiuni prioritare de politică 

 

Costurile acţiunilor pe ani(mii lei) 

 

Indicatori de 

monitorizare 2013 2014 2015 

 

 Creşterea gradului de penetrare a 

tehnologiilor informaţionale în 100 % 

instanţe pînă în 2015  

 Asiguarea cu uniformă a tuturor grefierilor 

pînă în anul 2015 

 •80 instanţe asigurate cu spaţiu pentru 

audierea copiilo ranual   

 Asigurarea securităţii instanţelor 

judecătoreşti la 100 % pînă în anul 2015 

de serviciu nou 

• Construcţia /renovarea sediilor instanţelor 

judecătoreşti 

29668,3 25940,5 81415,5  Numărul sediilor 

renovate 

B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace şi eficientă a resurselor 

  

C. Acţiuni noi  

 Asigurarea fiecărei instanţe judecătoreşti cu 

suportul tehnic necesar pentru aplicarea 

Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor 

(H.P.nr.6,din 16.02.2012, privind aprobarea 

Planului de acţiuni pentru implementarea 

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei 

pentru anii 2011–2016, pilonul 1, p.1.2.2.5 

228,1 185,2 197,1  % de instanţe 

judecătoreşti 

asigurate cu suport 

tehnic 

 Asigurarea instanţelor cu echipamentul necesar 

pentru înregistrarea audio/video a şedinţelor de 

judecată şi  înregistrării audio/video a şedinţelor 

de judecată (H.P.nr.6,din 16.02.2012, privind 

aprobarea Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, 

pilonul 1, p.1.2.2.6 

570,2 607,4 643,7  Numărul instanţelor 

asigurate cu 

echipamentul necesar 

pentru înregistrarea 

audio/video a 

şedinţelor 

 Asigurarea implementării instituţiei 

"asistentului judiciar" (H.P.nr.6,din 16.02.2012, 
privind aprobarea Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, 

pilonul 1, p.1.3.10.2 

26629,6 26629,6 30251,2  % de implimentare 

instituţiei 

"asistentului judiciar" 

 Reutilarea sălilor de judecată în scopul 

reamenajării spaţiilor de izolare a inculpaţilor în 

timpul procesului, camerelor pentru deţinerea 

inculpatului pînă la începerea şedinţei de 

judecată, precum şi incăperii pentru escorta 

inculpatului (H.P.nr.6,din 16.02.2012, privind 

2648,6 710,0 710,0  Numărul instanţelor 

în care au fost 

reutilate sălile de 

judecată în scopul 

reamenajării spaţiilor 

de izolare a 
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Probleme – cheie /politici 

 

Acţiuni prioritare de politică 

 

Costurile acţiunilor pe ani(mii lei) 

 

Indicatori de 

monitorizare 2013 2014 2015 

 

aprobarea Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, 

pilonul 1, p.1.1.11.4 

inculpaţilor 

 Amenajarea în incinta instanţelor de judecată,  a 

unor încăperi destinate asistenţei şi audierii 

copiilor (H.P.nr.6,din 16.02.2012, privind 

aprobarea Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, 

pilonul 6, p.6.3.2.2 

1008,0 1092,2 1176,4  Numărul instanţelor 

în care au fost 

amenajate spaţiile de 

audiere  a copiilor 

   Dotarea birourilor arhivei cu mobilier modern şi 

asigurarea cu condiţii pentru păstrarea dosarelor 

şi odăii pentru păstrarea cartelelor 

410,0 380,0 380,0  Numărul de instanţe 

judecătoreşti 

asigurate cu birouri 

de arhivă 

modernizate 

 

Total domeniu: 

  205777,5 200829,5     272357,3   

Domeniul 2: Managementul instituţional a  Curţii Supreme de Justiţie 

Scopul domeniului: Sporirea calităţii actului de justiţie şi credibilităţii actului de justiţie 

A. Probleme cheie: 

 Gradul de încredere scăzut a cetăţenilor faţă 

de actul de justiţie 

 Numărul mare de petiţii referitor la 

activitatea procesului de înfăptuire a justiţiei 

 Creşterea numărului de condamnări la 

CEDO a R. M.         

 

                                                    

 

B. Obiective pe termen mediu 

 Întărirea securităţii juridice şi unitatea 

deciziilor judiciare 

Acţiuni curente 

  

 Administrarea curentă a CSJ 35805,8 26196,5 27411,9  Gradul de încredere a 

cetăţenilor faţă de 

actul de justiţie 

  % micşorării nr. de 

petiţii în raport cu 

anii precedenţi 

B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace şi eficientă a resurselor 

 

C. Acţiuni noi 

 Elaborarea ghidurilor metodologice privind 

aplicarea legislaţiei în cazurile de corupţie 

26,8     

 

Total domeniu: 

 

35832,6 

 

26196,5 

 

27411,9 
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Probleme – cheie /politici 

 

Acţiuni prioritare de politică 

 

Costurile acţiunilor pe ani(mii lei) 

 

Indicatori de 

monitorizare 2013 2014 2015 

 

 

Total subprogram: 

     

 241610,1 

 

227026,0 

 

299769,2 

 

Subprogramul IV Implementare a politicii penale a statului - include politici ce ţin de asigurarea şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă a procurorilor :  

Program implementat de Procuratura Generală        

Scopul subprogramului - Sporirea calităţii şi gradului de eficienţă al Procuraturii în eforturile de prevenire şi combatere eficientă a corupţiei şi protecţionismului  

 

A. Probleme cheie: 

 Cadrul normativ imperfect  

  Numărul mare de petiţii cu referire la 

caliatea urmăririi penale             

 Securitatea redusă a sediilor organelor 

procuraturii                            

 Lipsa unui sistem informaţional privind 

evidenţa infracţiunilor 

 Corupţia în organele procuraturii 

 

B.Obiective de politici pe termen mediu 

 Sporirea gradului de informare a cetăţenilor 

în vederea consolidării eforturilor de 

combatere a corupţiei. 

 Reducerea petiţiilor cu 5 % anual ca rezultat 

al îmbunătăţiriii cadrului normativ legal   

 Asiguarea securităţii sediilor organelor 

procuraturii în  50 unităţi annual 

 Crearea şi operaţionalizarea sistemului 

informaţuonal pînă la finele alui 2013 

Acţiuni curente   

 Asigurarea managementului procuraturiiii  

(Legea  cu privire la Procuratură nr. 294-XVI  

din  25.12.2008) 

123328,6 126831,0 151275,8   Numărul anual al 

petiţiilor înaintatee 

  % micşorării nr. de 

petiţii în raport cu 

anii precedenţi 

 Numărul cazurilor de 

corupere depistate.  

 Numărul de studii 

elaborate.       

  Numărul 

rapoaretelor de 

monitorizare  

efectuate. 

 Sistemul 

informaţional 

elaborat şi funcţional    

 Numărul sediilor 

organelor procuraturii 

asigurate cu noi 

sisteme de securitate  

  % sediilor organelor 

procuraturii asigurate 

cu sisteme de 

securitate din 

numărul total 

B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace şi eficientă a resurselor 

A. Acţiuni noi 

 Efectuarea studiilor  privind cadrul normativ în 

vigoare, inclusiv de drept comparat, conform  

prevederilor Strategiei de reformă a sectorului 

justiţiei şi Planului de acţiuni pentru  

implementarea acesteia , cu implicarea 

experţilor naţionali şi internaţionali 

(H.P.nr.6,din 16.02.2012, privind aprobarea 

Planului de acţiuni pentru implementarea 

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei 

pentru anii 2011–2016, pilonul 2, P.2.2.1.1 

207,9 72,2 0,0 

 Elaborarea cadrului normativ şi comentariilor la 

acesta, în baza recomandărilor şi concluziilor 

studiilor realizate; (H.P.nr.6,din 16.02.2012, 
privind aprobarea Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, 

pilonul 2, p..2.2 

86,3     

  Monitorizare aplicării actelor normative şi 

activităţii  instituţiilor vizate în Strategia de 

reformă a sectorului justiţiei şi Planul de acţiuni 

pentru  implementarea, inclusiv prin  implicarea 

experţilor naţionali şi internaţionali(H.P.nr.6,din 

42,9 28,6 0,0 



18 

 

 

Probleme – cheie /politici 

 

Acţiuni prioritare de politică 

 

Costurile acţiunilor pe ani(mii lei) 

 

Indicatori de 

monitorizare 2013 2014 2015 

 

16.02.2012, privind aprobarea Planului de 

acţiuni pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011–2016, pilonul 2, p..2.2 

  Elaborarea sistemului informaţional 

automatizat „Registrul Informaţiei criminalistice 

şi criminologice” de înregistrare şi evidenţă a 

infracţiunilor(H.P.nr.6,din 16.02.2012, privind 

aprobarea Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, 

pilonul 2, p..2.2 

1630,2     

 Elaborarea şi implementarea sistemului 

electronic de evidenţă şi înregistrare cu privire 

la reţinere, arest şi detenţie(H.P.nr.6,din 

16.02.2012, privind aprobarea Planului de 

acţiuni pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011–2016, pilonul 2, p..2.2 

144,0 5,4 5,4 

   Perfecţionarea competenţelor profesionale al 

procurorilor(H.P.nr.6,din 16.02.2012, privind 

aprobarea Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, 

pilonul 2, p..2.2 

414,9 592,4 591,3 

 .Moderinizarea procedurilor specifice de 

lucru(H.P.nr.6,din 16.02.2012, privind 

aprobarea Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, 

pilonul 2, p..2.2 

3204,0 3456,5 3529,0 

  Implementarea mecanismului de testare a 

comportamentului simulat(H.P.nr.6,din 

16.02.2012, privind aprobarea Planului de 

acţiuni pentru implementarea Strategiei de 

  346,1 99,2 



19 

 

 

Probleme – cheie /politici 

 

Acţiuni prioritare de politică 

 

Costurile acţiunilor pe ani(mii lei) 

 

Indicatori de 

monitorizare 2013 2014 2015 

 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011–2016, pilonul 2, p..2.2 

  Amenajarea în incinta procuraturilor a unor 

încăperi destinate asistenţei şi audierii 

copiilor(H.P.nr.6,din 16.02.2012, privind 

aprobarea Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, 

pilonul 2, p..2.2 

 

1008,0 

 

1092,2 

 

1176,3 

 

Total subprogram: 130066,8 132424,4 156677,0   

Subprogramul VI Apărare a drepturilor şi intereselor legale ale persoanelor – include politici ce ţin de activitatea Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică 

Garantată de Stat 

Autoritate responsabilă: Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat 

Scopul subprogramului: Protejarea dreptului la un proces echitabil, stabilit de articolul 6 al Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale, inclusiv necesitatea asigurării accesului liber şi egal pentru toate persoanele la asistenţă juridică, prin organizarea şi acordarea asistenţei juridice garantate de 

stat, precum şi diminuarea impedimentelor economico-financiare în realizarea accesului la justiţie.  

A. Probleme cheie: 

 Creşterea numărului de beneficiari ai 

serviciilor de asistenţă juridică garantată de 

stat;                                   (iulie-decembrie 

2008 - 4935 beneficiari, a. 2009- 20096 

beneficiari, a. 2010- 23007 beneficiari, a. 

2011 - 27587 beneficiari).  

 Volumul mare de dosare parvenite 

avocaţilor care acordă asistenţă juridică 

garantată de stat 

 Creşterea continuă a volumului de lucru al 

oficiilor teritoriale; (În anul 2008 în OT 

activau 19 colaboratori, pînă în prezent nr. 

acestora s-a mărit la 22, pe cînd volumul de 

lucru a crescut de 4,7 ori.   

 Lipsa sistemului de verificare a capacităţii 

de plată a solicitanţilor.                                                                                  

 

B.   Obiectivele de politici pe termen 

mediu 

 Acordarea asistenţei juridice garantate de 

Acţiuni curente  Numărul 

beneficiarilor 

asistenţei juridice 

garantate de stat în 

cauze penale şi non-

penale 

 Calitatea serviciilor 

juridice acordate 

  % solicitanţi 

asiguraţi cu asistenţă 

juridică garantată de 

stat 

  Numărul studiilor 

efectuate şi 

recomandări 

formulate  

 Schema de încadrare 

ajustată, numărul de 

personal angajat 

 

 Acordarea asistenţei juridice garantate de stat în 

cauzele penale, contravenţionale (în cazul 

reţinerii) şi civile (art.304, 316 CPC). 

9140,3 9522,9 9943,9 

  Acordarea asistenţei juridice calificate 

garantate de stat pentru cauzele civile, 

contravenţionale şi de contencios administrativ. 

14500,0 14500,0 14500,0 

B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace şi eficientă a resurselor 

C. Acţiuni noi 
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Probleme – cheie /politici 

 

Acţiuni prioritare de politică 

 

Costurile acţiunilor pe ani(mii lei) 

 

Indicatori de 

monitorizare 2013 2014 2015 

 

stat tuturor solicitantilor  conform cerinţelor 

stabilite. 
 

  Instituţionalizarea sistemului de asistenţă 

juridică primară prin crearea reţelei de 

parajurişti în zonele rurale. 

444,6 207,3 207,3  Numărul rapoartelor 

de monitorizare 

întocmite 

 Numărul persoanelor 

din sistem instruite 

 Numărul campaniilor 

de informare 

desfăşurate 

 Numărul de para-

jurişti care activează 

în localităţile rurale 

 Numărul de avocaţi 

publici ce prestează 

servicii de asistenţă 

juridică garantată de 

stat, 

 Numărul de cursuri 

de instruire 

desfăşurate, numarul 

de participanti la 

cursuri 

 Numărul de ghiduri 

diseminate  

 Numărul proiectelor 

pilot implementate                                         

 

  Efectuarea studiilor  privind mecanismul 

acordării asistenţei juridice garantate de stat. 

(H.P.nr.6,din 16.02.2012, privind aprobarea 

Planului de acţiuni pentru implementarea 

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei 

pentru anii 2011–2016, pilonul 3, p.3.1.1.2, 

3.1.2.7, 3.1.3.2,3.1.3.6,  

329,6   42,7 

 Monitorizarea calităţii asistenţei juridice 

garantate de stat (H.P.nr.6,din 16.02.2012, 
privind aprobarea Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, 

pilonul 3, p.3.1.3.4, 3.1.2.2, 3.1.2.3, 3.1.2.8, 

pilon 6, p.6.3.1.6, 

286,9 28,6   

 Crearea birourilor de avocaţi publici în 

localităţile de reşedinţă ale oficiilor teritoriale 

ale Consiliului Naţional pentru Asistenţa 

Juridică Garantată de Stat. (H.P.nr.6,din 

16.02.2012, privind aprobarea Planului de 

acţiuni pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011–2016, pilonul 3, p.3.1.2.4 

977,0 977,0 977,0 

  Instruirea şi asistenţa metodică continuă a 

persoanelor autorizate să acorde asistenţă 

juridică garantată de stat. (H.P.nr.6,din 

16.02.2012, privind aprobarea Planului de 

acţiuni pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011–2016, pilonul 3, p.3.1.2.5 

193,9 204,7 216,1 
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Probleme – cheie /politici 

 

Acţiuni prioritare de politică 

 

Costurile acţiunilor pe ani(mii lei) 

 

Indicatori de 

monitorizare 2013 2014 2015 

 

    Desfăşurarea campaniilor de informare a 

publicului cu privire la asistenţa juridică 

garantată de stat. (H.P.nr.6,din 16.02.2012, 
privind aprobarea Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, 

pilonul 3, p.3.1.3.8 

25,0 30,0 30,0 

Total subprogram:       25897,3 25470,5 25917,0   

Subprogramul VII  Formare profesională în domeniul justiției 

Scopul subprogramului: Asigurarea instruirii calitative a judecătorilor, procurorilor, a candidaţilor la funcţia de judecător şi procuror, a executorilor 

A.Probleme cheie: 

 Insuficienţa de cadre didactice şi formatori 

instruiţi în domeniu 

 Capacităţi limitate  în domeniul 

managementului a personalului 

administrative 

B. Obiective de politică pe termen mediu 

 Consolidarea capacităţilor INJ  

Consolidarea bazei tehnico-materiale a INJ 

Acţiuni curente 

  

 Desfăşurarea cursurilor de instruire iniţială 9100,0 2638,9 2450,0  Număruşl de 

persoane instruite 

initial 

 

 Numărul de persoane 

instruite la cursuri 

continue 

      

 Desfăşurarea cursurilor de instruire continuă 20144,8 19434,2 17617,0 

 Modificarea structurii statelor de personal cu 

majorarea numărului de unităţi întru realizarea 

planului de acţiuni 

2000,0 2000,0 2000,0   

  Editarea publicaţiei periodice,  

ştiinţifico – practice, informative şi de drept a 

INJ 

100,0 100,0 100,0   Numărul revistelor 

editate 

B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace şi eficientă a resurselor   

C. Acţiuni noi   

  Crearea unui centru de informaţii juridice 

accesibil pentru judecători,  procurori şi 

reprezentanţii altor profesii juridice(H.P.nr.6,din 

16.02.2012, privind aprobarea Planului de 

acţiuni pentru implementarea Strategiei de 

  25104,0     Centrul de informaţii 

juridice creat 
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Probleme – cheie /politici 

 

Acţiuni prioritare de politică 

 

Costurile acţiunilor pe ani(mii lei) 

 

Indicatori de 

monitorizare 2013 2014 2015 

 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011–2016, pilonul 1, p.1.3 

 Finalizarea reconstrucţiei Institutului Naţional al 

Justiţiei în vederea asigurării condiţiilor 

adecvate pentru instruirea judecătorilor, 

procurorilor şi tuturor actorilor din sectorul 

justiţiei(H.P.nr.6,din 16.02.2012, privind 

aprobarea Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, 

pilonul 1, p.1.3 

9415,1 15922,7 8300,0  Clădirea 

administrativă 

reparată şi hotelului 

cu cafenea construit 

  Crearea bazei de date electronice comună 

pentru Institutul Naţional al Justiţiei, Consiliul 

Superior al Magistraturi, Procuratura Generală 

privind evidenţa numărului de ore de instruire 

continuă acumulate anual de fiecare judecător, 

procuror sau alt actor al sectorului justiţiei şi a 

temelor studiate, precum şi a altor date ce ţin de 

activităţile de instruire(H.P.nr.6,din 16.02.2012, 
privind aprobarea Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, 

pilonul 1, p.1.3 

313,5 252,0    Baza de date şi 

programul 

informaţional creat 

 Elaborarea curriculei pentru  actorii din sectorul 

justiţiei în domeniul eticii profesionale şi 

elaborarea manualului 

administratorului(H.P.nr.6,din 16.02.2012, 
privind aprobarea Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, 

pilonul 1, p.1.3 

171,2      Curricula / manualul 

elaborate 

  Evaluarea necesităţilor educaţionale ale 

specialiştilor care lucrează cu/şi pentru copiii în 

contact cu sistemul de justiţie,  modificarea 

şi/sau aprobarea programelor de instruire pentru 

21,4       Raport de evaluare  

elaborate 
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Probleme – cheie /politici 

 

Acţiuni prioritare de politică 

 

Costurile acţiunilor pe ani(mii lei) 

 

Indicatori de 

monitorizare 2013 2014 2015 

 

aceştia(H.P.nr.6,din 16.02.2012, privind 

aprobarea Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, 

pilonul 1, p.1.3 

 Elaborarea programului / planului de studiu 

pentru judecători, procurori, ofiţeri de urmărire 

penală privind aplicarea măsurilor procesuale de 

constrîngere şi a măsurilor preventive, precum 

şi pentru instruirea judecătorilor, avocaţilor, 

mediatorilor, arbitrilor, funcţionarilor publici 

responsabili de reprezentarea instituţiei în 

instanţa de judecată, alte(H.P.nr.6,din 

16.02.2012, privind aprobarea Planului de 

acţiuni pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011–2016, pilonul 1, p.1.3 

28,4 28,6     Program/plan  de 

studii elaborate 

  Stabilirea criteriilor obiective de determinare a 

resurselor financiare necesare pentru instruirea 

iniţială  şi continuă şi crearea sistemului care 

asigură determinarea completă şi la timp a 

necesităţilor de instruire a actorilor(H.P.nr.6,din 

16.02.2012, privind aprobarea Planului de 

acţiuni pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011–2016, pilonul 1, p.1.3 

85,5       Regulament şi norme 

elaborate 

Total subprogram: 

  

41379,9 65480,4 30467,0   

Subprogramul VIII: Expertiză legală- prevede acţiuni ce ţin de efectuarea expertizelor judiciare de către Centrul Naţional de Expertize Judiciare 

Scopul subprogramului: asigurarea consolidării capacităţilor instituţionale ale Centrului Naţional de Expertize Judiciare, sporirea calităţii constatărilor tehnico-ştiinţifice şi 

reducerea termenilor de efectuare a expertizelor/ 

A. Probleme cheie: Acţiuni curente 
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Probleme – cheie /politici 

 

Acţiuni prioritare de politică 

 

Costurile acţiunilor pe ani(mii lei) 

 

Indicatori de 

monitorizare 2013 2014 2015 

 

 Termenii relativ mari de efectuarea 

expertizelor  

 Insuficienţa specialiştilor calificaţi, utilaj 

tehnic destinat examinărilor judiciare 

 Lipsa în Moldova a unei instituţii 

specializate care ar pregăti experţi-judiciari;  

 

Obiective de politici pe termen mediu 

 

 Micşorarea termenului de efectuare a 

expertizelor judiciare cu 5 % faţă de situaţia 

curentă pînă în anul 2015 

Elaborarea proiectelor de acte normative 

ce vor reglementa normele de dotare cu 

spaţiu şi tehnică a subdiviziunilor de 

expertiză judiciară de stat, precum şi 

normativele ce ar reglementa numărul de 

experţi judiciari în dependenţă de volumul 

de lucru. (H.P.nr. 1052 din  12.09.2006 cu 

privire  la Centrul Naţional de 

ExpertizeJudiciare de pe lîngă Ministerul 

Justiţiei 

 

 

30,0 30,0 30,0  Acte normative 

aprobate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                           

 Contractarea instituţiilor specializate pentru 

pregătirea  experţilor judiciari conform 

necesităţilor CNEJ  

50,0 180,0 250,0  Numărul contractelor 

încheiate. 

 Implementarea unui mecanism real de dotare – 

finanţare bugetară a subdiviziunilor de expertiză 

judiciară în scopul instruirii efectivului: 

învăţătura în instituţiile de învăţămînt superioare 

specializate în pregătire experţilor judiciari; 

organizarea cursurilor de pregătire iniţială pe 

anumite genuri de expertiză; organizarea 

cursurilor de reciclarea cadrelor 

50,0 235,0 385,0  Numărul de experţi 

instruiţi în instituţii 

specializate.    

 Numărul de experţi 

ce au fost supuşi 

atestării  

 Numărul de expertize 

supuse recenţierii de 

organul abilitat                                                                                                                      

  Termenul de 

efectuare a 

expertizelor în anii 

2013, 2014, 2015 faţă 

de anul 2012 

 Coordonarea activităţii în domeniul teoriei şi 

practicii expertizei judiciare. 

5133,6 10641,5 11117,1 

B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace şi eficientă a resurselor   

C. Acţiuni noi   

 Achiziţionarea echipamentului modern necesar 

pentru cercetări şi investigaţii  în procesul 

efectuării expertizelor judiciare (H.P.nr.6,din 

627,0 630,0 630,0  Echipament procurat. 
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Probleme – cheie /politici 

 

Acţiuni prioritare de politică 

 

Costurile acţiunilor pe ani(mii lei) 

 

Indicatori de 

monitorizare 2013 2014 2015 

 

16.02.2012, privind aprobarea Planului de 

acţiuni pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011–2016, pilonul2, p.2.3.1.5 

 Crearea paginei oficiale a instituţiei. 15,0      Pagina web creată. 

 Expertizarea sediilor aflate în gestiunea CNEJ şi 

elaborarea unui proiect de reconstrucţii şi 

reparaţii 

300,0      Proiect de 

reconstrucţii şi 

reparaţii elaborate 

 Repararea şi reconstrucţia sediilor aflate în 

gestiunea CNEJ .   (H.P.nr.6,din 16.02.2012, 
privind aprobarea Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, 

pilonul 2, p.2.3.1.4 

2642,2 3700,0 4335,0  Numărul sediilor 

reparate şi 

reconstruite. 

Total subprogram: 8877,8 15416,5 16747,1   

Subprogramul IX Sistem integrat de informare  juridică- include politici ce ţin de activitatea Centrului de informaţii juridice 

Scopul subprogramului: Perfecţionarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor informaţional-juridice către cetăţeni 

A. Probleme cheie: 

  Numărul sporit de solicitări a serviciilor 

informaţional-juridice către cetăţeni şi 

mediul de afaceri  

 

B. Obiectivele de politici pe termen 

mediu: 

 Asigurarea solicitărilor de informaţii 

juridice în proporţie de 100 % conform 

termenelor stabilite de legislaţia în vigoare 

Acţiuni curente   

Menţinerea în funcţiune a bazei de date de 

informaţii juridice (H.G.nr. 488 din  

29.03.2008 cu privire la unele aspecte ale 

activităţii instituţiilor subordonate 

Ministerului Justiţiei 

 

 

842,0 851,2 927,5  Numărul solicitărilor 

de accesări a paginii 

web satisfăcute  anual 

aproximativ 450,0 

mii    

 Procentul creşterii 

solicitărilor  10%          

 Prestarea serviciilor informaţional-juridice către 

cetăţeni şi mediul de afaceri   

598,3 598,5 610,4 

B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace şi eficientă a resurselor 

C. Acţiuni noi  
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Probleme – cheie /politici 

 

Acţiuni prioritare de politică 

 

Costurile acţiunilor pe ani(mii lei) 

 

Indicatori de 

monitorizare 2013 2014 2015 

 

  Crearea bazei de date în regim on-line privind 

procesul de elaborare a actelor normative (de la 

etapa iniţierii pînă la etapa publicării) 

(H.P.nr.6,din 16.02.2012, privind aprobarea 

Planului de acţiuni pentru implementarea 

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei 

pentru anii 2011–2016, pilonul 7, p.7.2.3.3 

21,4 21,4    

 Baza de date creată 

Total subprogram: 1461,7 1471,1 1537,9   

Subprogramul  X. Stare civilă - include activităţile Serviciului Stare Civilă (SSC) „instituţie subordonată MJ” întreprinse pentru organizarea şi dezvoltarea organelor de 

stare civilă (aparatului şi oficiilor stare civilă teritoriale) 

Scopul subprogramului: Asigurarea condiţiilor pentru funcţionarea corespunzătoare a organelor de stare civilă, sporirea calităţii şi culturii de deservire a populaţiei  

A. Probleme cheie: 

 Solicitarea în creştere a serviciilor de stare 

civilă 

  Necesitatea modernizării permanente a 

istemelor informaţionale automatizate de 

stare civilă, parte componentă a sistemului  

informaţional automatizat „Registrul de stat 

al populaţiei” 

B.Obiectivele de politici pe termen mediu  

 Majorarea gradului de implementare a 

tehnologiilor informaţionale în activitatea 

instituţiei cu 20% 

  Sporirea calităţii serviciilor prestate şi a 

culturii deservirii populaţiei 

  Asigurarea condiţiilor necesare pentru buna 

funcţionare a sistemului organelor stare 

civilă 

Acţiuni curente     

Implementarea programului tehnic 

„Înregistrarea automatizată a cererilor” 

(H.G. nr. 82 din  31.01.2008 cu privire la 

Serviciul Stare Civilă) 

 

 

25 25 25   Program funcţional 

 

 Dotarea cu echipament tehnic performant a 

Serviciului Stare Civilă şi asigurarea accesului 

la internet a funcţionarilor din sistem. 

500,0 1000,0 1000,0  Numărul de unităţi de 

echipament tehnic 

procurat 

 

 Dezvolatarea paginii 

de internet a SSC 

 

 

  Program funcţional 

 

 

 Dezvoltarea paginii web a SSC în scopul 

asigurării accesului cetăţenilor la informaţiile de 

interes public precum şi asigurării transparenţei 

în procesul decizional 

25,0 25,0 25,0 

 Implementarea programului „rînd electronic” 

destinat simplificării procedurii de audienţă a 

cetăţenilor 

25,0 25,0 25,0 
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Probleme – cheie /politici 

 

Acţiuni prioritare de politică 

 

Costurile acţiunilor pe ani(mii lei) 

 

Indicatori de 

monitorizare 2013 2014 2015 

 

  Instruirea regulată şi calitativă a funcţionarilor 

publici precum şi a angajaţilor cu funcţie 

tehnică şi administrativă 

15,0 20,0 20,0   Numărul de 

funcţionari publici 

instruiţ 

 

  Numărul de achiziţii 

realizate şi obiectul 

acestora 

 

 

 Contract executat 

 

 Achiziţionarea bunurilor, serviciilor şi lucrărilor 

necesare întreţinerii şi bunei funcţionări a 

sistemului organelor de stare civilă 

52044,9 58905,0 58905,0 

 Onorarea obligaţiunilor conform Contractului 

de achiziţionare a edificiului destinat amplasării 

aparatului central al Serviciului Stare Civilă nr. 

12116 din 28 decembrie 2010 

17387,6     

Total subprogram: 70000,0 60000,0 60000,0   

Subprogramul  XI. Jurisdicție Constituţională include politici ce ţin de activitatea Curţii Constituţionale care are menirea de a garanta supremaţia Constituţiei, separaţia 

reală a puterilor, respectarea neabătută a drepturilor omului, responsabilitatea reciprocă a statului şi a cetăţeanului, protecţia societăţii contra unor posibile acte arbitrare  

Scopul subprogramului:  Intensificarea controlului constituţionalităţii actelor legislative şi normative, şi eficientizarea accesului cetăţenilor la jurisdicţia constituţională în 

cazul lezării drepturilor şi libertăţilor fundamentale. 

A. Probleme cheie: 

 Lipsa unor instrumente menite să grăbească 

constatarea   sau   repunerea   în   drepturi   

a cetăţenilor 

 Lipsa instrumentelor juridice în scopul 

apărării cetăţenilor,    asigurând  exerciţiul    

direct    al respectării drepturilor       şi 

libertăţilor fundamentale  

B.Obiectivele de politici pe termen 

mediu: 

 Sporirea calităţii actelor CCM 

  Clarificarea procedurilor de examinare a 

sesizărilor 

  Lărgirea cercului subiecţilor cu drept de 

sesizare a CCM 

Acţiuni curente        % recomandări 

implementate  

 Raport sesizări 

depuse / acte emise          

 Raport acte declarate 

neconstituţionale / 

acte recunoscute 

constituţionale 

 Raport hotărâri 

executate / 

neexecutate 

 Raport adrese 

executate / 

neexecutate 

Exercitarea jurisdicţiei constituţionale 

întru garantarea supremaţiei Constituţiei. 

(Lege Nr. 317 din  13.12.1994 cu privire 

la Curtea Constituţională) 

 

 

10766,3 9975,5 8242,2 

B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace şi 

eficientă a resurselor 

      

C. Acţiuni noi       
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Probleme – cheie /politici 

 

Acţiuni prioritare de politică 

 

Costurile acţiunilor pe ani(mii lei) 

 

Indicatori de 

monitorizare 2013 2014 2015 

 

  Eficientizarea monitorizării executării 

actelor CCM 

 Efectuarea studiilor  privind activitatea Curţii 

Constituţionale, inclusiv de drept comparat, 

conform  prevederilor Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei şi Planului de acţiuni pentru  

implementarea acesteia , cu implicarea 

experţilor naţionali şi internaţionali. (HP 

nr.6,din 16.02.2012, pilonul 6, p.6.1.1.1, 

6.1.2.1) 

216,1 43,5   

Total subprogram: 10982,4 10019,0 8242,2  

Subprogramul  XII. Asigurarea măsurilor alternative la detenţie include politici ce ţin de activitatea Oficiului central de probaţiune 

Autoritatea responsabilă: Oficiul central de probaţiune 

Scopul subprogramului: reintegrarea în societate a persoanelor în conflict cu legea penală, protejarea comunităţii de riscul recidivei, precum şi asigurarea executării 

sancţiunilor contravenţionale şi pedepselor penale neprivative de liberate. 

A. Probleme cheie: 

 Creşterea numărului subiecţilor probaţiunii 

(munca neremunerată, art.67 CP RM; 

privarea dreptului de a ocupa o anumită 

funcţie s-au de a exercita o anumită 

activitate, art.65 CP RM; cu 

suspendarea/liberarea de pedeapsă penală). 

 Creşterea numărului solicitărilor privind 

întocmirea referatelor de evaluare 

 Baza normativă incompletă. 

 Mecanism imperfect de supraveghere în 

cazul stabilirii unor obligaţiuni 

suplimentare.  

 Lipsa programelor probaţionale.  
 Lipsa metodologiei specifice de lucru cu 

minori 

 Statistica eronată. 

Acţiuni curente        

Organizarea şi coordonarea activităţii de 

probaţiune 

18185,3 17614,0 20104,6  

B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace şi 

eficientă a resurselor 

    

C. Acţiuni noi  (HP nr.6,din 16.02.2012, pilonul 

6, p.6.3.3.) 
    

Elaborarea şi implementarea unui proiect-pilot 

pentru asigurarea asistenţei psiho-sociale la etapa 

presentenţială 

 900,0 900,0  Numărul minorilor 

incluşi în programul 

de asistenţă şi 

consiliere la etapa 

presentenţială 

Dezvoltarea probaţiunii juvenile 

 

71,4    Baza normativă 

revăzută şi ajustată 

Programe 

probaţionale 

procurate/elaborate. 
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Probleme – cheie /politici 

 

Acţiuni prioritare de politică 

 

Costurile acţiunilor pe ani(mii lei) 

 

Indicatori de 

monitorizare 2013 2014 2015 

 

 Lipsa sistemului de evidenţă electronică 

(baza de date/dosarul personal) a 

persoanelor condamnate şi sancţionate fără 

privaţiune de libertate. 

 Lipsa mecanismului de instruire a 

personalului. 

 Insuficienţa cadrelor didactice şi formatori 

instruiţi în domeniu. 

 Lipsa mecanismului de protecţie socială a 

personalului organelor de probaţiunii 

 

B. Obiectivele de politici pe termen mediu: 

 Consolidarea capacităţilor organelor de 

probaţiune 

 Instituirea unui mecanism mai eficient de 

evidenţă şi control a persoanelor aflate în 

probaţiune .  

 Sporirea calităţii serviciilor de asistenţă şi 

consiliere a persoanelor aflate în probaţiune. 

 Reducerea recidivei 

 Securitatea comunităţii. 

 perfecţionarea mecanismului de coordonare 

a executării pedepselor şi sancţiunilor 

neprivative de libertate. 

Elaborarea şi distribuirea materialelor 

informaţionale (broşuri, postere, informative), 

destinate publicului larg, referitor la misiunea şi 

rolul probaţiunii în asigurarea securităţii 

comunitare 

837,4 887,6 940,9  Numărul materialelor 

informative elaborate 

şi aplicate.  

 

Aderarea OCP la Organizaţia Europeană de 

Probaţiune (CEP) 

24,5 24,6 24,6  Numărul companiilor 

de informare 

desfăşurate 

Crearea şi implementarea sistemului de evidenţă 

electronică a beneficiarilor (dosar personal 

electronic) 

500,0 638,8 34,4  Programul evidenţei 

electronice (dosar 

personale) elaborat. 

Instruirea personalului privind modul de utilizare 

a programelor de corecţie a comportamentului  

763,1 709,6 709,6  Numărul persoanelor 

implicate în programe 

de corecţie a 

comportamentului 

 

  
20381,7 21333,5 25307,6 
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Distribuirea alocărilor de resurse pe programe de cheltuieli  în cadrul programului  ”Justiţia”  pentru anii 2011-2015 
 

Denumirea programului 

Total cheltuieli publice (mii lei) Prognoza (mii lei) 
Ponderea fiecărui program în suma 

totală a cheltuielilor din sector (%) 

2011 executat 2012 aprobat 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Subprogramul I.       Elaborare a politicii şi 

management în domeniul justiţiei       21889,7 24646,5 45521,1 28690,6 27143,2 7,3 4,6 3,9 

Subprogramul II.Administrare 

judecătorească   3677,0 6318,7 27937,0 33992,6 39773,0 4,5 5,5 5,8 

Subprogramul III.     Înfăptuire a judecăţii 135807,1 150915,7 241610,1 227026,0 299769,2 38,7 36,5 43,3 

Subprogramul IV.     Implementare a 

politicii penale a statului 88700,9 98215,1 130066,8 132424,4 156677,0 20,8 21,3 22,7 

Subprogramul V. Executare judecătorească 4744,7             

Subprogramul  VI.     Apărare a drepturilor 

şi intereselor legale ale persoanelor 8982,2 23261,5 25897,3 25470,5 25917,0 4,1 4,1 3,7 

Subprogramul VII Formare profesională în 

domeniul justiției 5465,6 6533,4 41379,9 65480,4 30467,0 6,6 10,5 4,4 

Subprogramul  VIII.   Expertiză legală 4055,9 6913,2 8877,8 15416,5 16747,1 1,4 2,5 2,4 

Subprogramul  IX.    Sistem integrat de 

informare juridică 1068,8 1306,1 1461,7 1471,1 1537,9 0,2 0,2 0,2 

Subprogramul  X.     Stare civilă 77647,4 66012,0 70000,0 60000,0 60000,0 11,2 9,7 8,7 

Subprogramul  XI.    Jurisdicția  

Constituţională 5864,8 8754,6 10982,4 10019,0 8242,2 1,8 1,6 1,2 

Subprogramul  XII. Asigurarea măsurilor 

alternative la detenţie   20381,7 21333,5 25307,6 3,3 3,4 3,7 

 

TOTAL  pe program 357904,1 392876,8 624115,8 621324,6 691581,2 100,0 100,0 100,0 

Bugetul de stat total 357904,1 392876,8 624115,8 621324,6 691581,2 97.4 94.6 94.6 

inclusiv:                 

 - cheltuieli de bază 262834,8 314816,7 543298,9 550494,5 620736,7 87.1  88.6  88.6  

 - fonduri şi mijloace speciale 95069,3 78060,1 80816,9 70830,1 70844,5 12.9  11.4  11.4  

 - proiecte investiţionale finanţate din surse 

externe                 

Cheltuielile altor instituţii din „Reforma 

justiţiei”   16972,4 35188,8 38110,1 2.6 5.4 5.4 

         

TOTAL  pe sector 357904,1 392876,8 641088.2 656513.4 729691.3 100,0 100,0 100,0 

 

Preşedintele grupului  de lucru responsabil de elaborarea strategiei sector– Grosu Vladimir, viceministru, Ministerul Justiţiei   


