
                                    Nota informativă 

                 la propuneri de buget pe anul 2014 şi estimărilor  

                                    pentru anii 2015-2016 

                                         mijloace speciale 

 
                                    Tip 214 „Alte cheltuieli”  

 

                               Categoria 001 „Servicii cu plată” 

    

              În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 241 „Cu privire la 

aprobarea Nomenclatorului lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate, contra plată, de 

Ministerul Justiţiei şi instituţiile subordonate ale acestuia şi tarifelor la acestea, 

precum şi a regulamentelor privind modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor 

speciale”, Ministerul Justiţiei prestează serviciile privind aplicarea apostilei şi 

legalizării actelor, veniturile fiind acumulate pe contul trezorerial al ministerului.   

 

         Conform analizei efectuate (se anexează), în perioada anilor 2014-2016 se 

preconizează acumularea veniturilor pe contul trezorerial al ministerului de la 

prestarea serviciilor privind aplicarea apostilei şi legalizării actelor în sumă de 

6125,0 mii lei anual. Aceste mijloace financiare urmează a fi utilizate în următoarele 

scopuri: 

          

                                                            2014 
 

Articolul 113 „Plata mărfurilor şi serviciilor” –  5156,6 mii lei, inclusiv: 

  alineat 03 „Rechizite de birou, materiale şi obiecte de uz gospodăresc” – 

568,4 mii lei, inclusiv: 

  capse aurii (apostila)  50 000 unit. x 1 lei = 50,0 mii lei 

  materiale și obiecte de uz gospodăresc – 300,5 mii lei; 

 consumabile pentru tehnica de multiplicare – 100,0 mii lei 

  imprimante  10 unit. x 2000 lei = 20,0 mii lei 

  scanere           4 unit. x 3000 lei = 12,0 mii lei 

  proiector        1 unit. x 5900 lei = 5,9 mii lei 

  licențe antivirus  80 buc. x 1000 lei = 80,0 mii lei  

 

alineat 18 „Reparații curente ale utilajului și inventarului” – 105,0 mii 

lei, inclusiv: 

- deservirea și reparația tehnicii de calcul – 15,0 mii lei; 

- deservirea și reparația tehnicii de multiplicare – 90,0 mii lei; 

 

alineat 30 „Lucrări de informatică și de calcul” – 4143,2 mii lei, inclusiv: 

- externalizarea gestiunii incidentelor (service desk) – 280,0 mii lei; 

- achitarea abonamentului Moldlex acces – 7,2 mii lei; 

- achitarea abonamentului pentru domenul (justice.md) – 6,0 mii lei; 

- întreținerea sistemului de acces și videomonitorizare – 20,0 mii lei; 

- achitarea serviciilor de mentenanța SIA e-Apostila – 190,0 mii lei; 
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- mentenanța spațiului informațional integrat cu caracter juridic – 240,0 mii 

lei; 

- achitarea serviciilor de digitizare a arhivei (acte normative, cooperare, 

tratate) – 1100,0 mii lei; 

- plata chiriei canalelor VPN de la CTS – 20,0 mii lei; 

- elaborarea SIA e-Executor – 270,0 mii lei; 

- elaborarea SIA Registrul persoanelor autorizate – 580,0 mii lei; 

- elaborarea web-portalului ghișeu unic – 180,0 mii lei; 

- elaborarea interfețelor către SIA Guvernamentale – 200,0 mii lei; 

- elaborarea SIA Registrul grevarilor – 600,0 mii lei; 

- elaborarea SIA e-Statistica în justiție – 450,0 mii lei; 

   

          alineat 45 „Mărfuri şi servicii neatribuite altor alineate” – 340,0 mii lei,   

inclusiv: 

-  achitarea serviciilor bancare de recepţionare a plăţilor în numerar de la 

persoanele fizice  –  6125,0 mii lei x 2 % = 122,5 mii lei; 

             - achitarea serviciilor de expertiză a valorii documentelor, destinate 

transmiterii lor la păstrarea de stat – 200,0 mii lei; 

- cheltuieli necesare pentru patronarea Centrului de plasament temporar şi 

reabilitare pentru copii din mun. Bălţi, la care Ministerul Justiţiei a fost 

desemnat în calitate de patron, conform Deciziilor nr. 1135-1288 din 9 

decembrie 2009 şi nr. 1133-1344 din 18 decembrie 2009 (procurarea 

obiectelor de uz gospodăresc, jucăriilor, dulciurilor) -  17,5 mii lei. 

 

Articolul 242 „Procurarea fondurilor fixe” – 968,4 mii lei, inclusiv: 

- procurarea generatorului energiei electrice – 252,0 mii lei; 

- procurarea climatizatoarelor – 344,4 mii lei (2 unit. x 172,2 mii lei); 

- procurarea computerilor – 224,0 mii lei (28 unit. x 8000 lei); 

- procurarea sistemelor de operare (licențe) – 148,0 mii lei (132 unit. x 1121 

lei); 

 

                 Total cheltuieli în anul 2014  –  6125,0 mii lei 

 

 

 

2015 

 
Articolul 113 „Plata mărfurilor şi serviciilor” –  5941,0 mii lei, inclusiv: 

  alineat 03 „Rechizite de birou, materiale şi obiecte de uz gospodăresc” – 

790,9 mii lei, inclusiv: 

  capse aurii (apostila)  50 000 unit. x 1 lei = 50,0 mii lei 

  materiale și obiecte de uz gospodăresc – 523,0 mii lei; 

 consumabile pentru tehnica de multiplicare – 100,0 mii lei 

  imprimante  10 unit. x 2000 lei = 20,0 mii lei 

  scanere           4 unit. x 3000 lei = 12,0 mii lei 

  proiector        1 unit. x 5900 lei = 5,9 mii lei 
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  licențe antivirus  80 buc. x 1000 lei = 80,0 mii lei 

 

alineat 18 „Reparații curente ale utilajului și inventarului” – 105,0 mii 

lei, inclusiv: 

- deservirea și reparația tehnicii de calcul – 15,0 mii lei; 

- deservirea și reparația tehnicii de multiplicare – 90,0 mii lei; 

 

alineat 30 „Lucrări de informatică și de calcul” – 4705,1 mii lei, inclusiv: 

- externalizarea gestiunii incidentelor (service desk) – 280,0 mii lei; 

- implementarea cerințelor grupului de standard  ISO 27000 (formarea 

SMSI) – 307,0 mii lei; 

- achitarea serviciilor IaaS Mcloud – 353,0 mii lei; 

- achitarea abonamentului Moldlex acces – 7,2 mii lei; 

- achitarea abonamentului pentru domenul (justice.md) – 6,0 mii lei; 

- întreținerea sistemului de acces și videomonitorizare – 20,0 mii lei; 

- achitarea serviciilor de mentenanța SIA e-Apostila – 190,0 mii lei; 

- mentenanța spațiului informațional integrat cu caracter juridic – 2431,9 mii 

lei; 

- plata chiriei canalelor VPN de la CTS – 20,0 mii lei; 

- elaborarea web-portalului ghișeu unic – 270,0 mii lei; 

- mentenanța SIA Registrul grevarilor – 120,0 mii lei; 

- mentenanța SIA e-Statistica în justiție – 100,0 mii lei; 

- elaborarea SIA Registrul judiciar (național, mediere, arbitraj internațional) 

– 480,0 mii lei; 

- elaborarea SIA Registrul autorizații și licențe în sistemul justiției – 120,0 

mii lei; 

   

          alineat 45 „Mărfuri şi servicii neatribuite altor alineate” – 340,0 mii lei,   

inclusiv: 

-  achitarea serviciilor bancare de recepţionare a plăţilor în numerar de la 

persoanele fizice  –  6125,0 mii lei x 2 % = 122,5 mii lei; 

             - achitarea serviciilor de expertiză a valorii documentelor, destinate 

transmiterii lor la păstrarea de stat – 200,0 mii lei; 

- cheltuieli necesare pentru patronarea Centrului de plasament temporar şi 

reabilitare pentru copii din mun. Bălţi, la care Ministerul Justiţiei a fost 

desemnat în calitate de patron, conform Deciziilor nr. 1135-1288 din 9 

decembrie 2009 şi nr. 1133-1344 din 18 decembrie 2009 (procurarea 

obiectelor de uz gospodăresc, jucăriilor, dulciurilor) -  17,5 mii lei. 

 

Articolul 242 „Procurarea fondurilor fixe” – 184,0 mii lei, inclusiv: 

- achiziționarea serverilor – 60,0 mii lei (2 unit. x 30,0 mii lei); 

- procurarea echipamentelor și sistemelor de monitorizare a mediului pentru 

centrul de procesare – 72,0 mii lei (1 complet); 

- procurarea sistemelor de operare (licențe) – 52,0 mii lei (46 unit. x 1155 lei); 

 
 

                 Total cheltuieli în anul 2015  –  6125,0 mii lei 
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2016 
 

Articolul 113 „Plata mărfurilor şi serviciilor” –  5793,8 mii lei, inclusiv: 

  alineat 03 „Rechizite de birou, materiale şi obiecte de uz gospodăresc” – 

790,9 mii lei, inclusiv: 

  capse aurii (apostila)  50 000 unit. x 1 lei = 50,0 mii lei 

  materiale și obiecte de uz gospodăresc – 523,0 mii lei; 

 consumabile pentru tehnica de multiplicare – 100,0 mii lei 

  imprimante  10 unit. x 2000 lei = 20,0 mii lei 

  scanere           4 unit. x 3000 lei = 12,0 mii lei 

  proiector        1 unit. x 5900 lei = 5,9 mii lei 

  licențe antivirus  80 buc. x 1000 lei = 80,0 mii lei 

 

alineat 18 „Reparații curente ale utilajului și inventarului” – 105,0 mii 

lei, inclusiv: 

- deservirea și reparația tehnicii de calcul – 15,0 mii lei; 

- deservirea și reparația tehnicii de multiplicare – 90,0 mii lei; 

 

alineat 30 „Lucrări de informatică și de calcul” – 4557,9 mii lei, inclusiv: 

- externalizarea gestiunii incidentelor (service desk) – 280,0 mii lei; 

- achitarea serviciilor IaaS Mcloud – 1091,4 mii lei; 

- achitarea abonamentului Moldlex acces – 7,2 mii lei; 

- achitarea abonamentului pentru domenul (justice.md) – 6,0 mii lei; 

- întreținerea sistemului de acces și videomonitorizare – 20,0 mii lei; 

- achitarea serviciilor de mentenanța SIA e-Apostila – 190,0 mii lei; 

- mentenanța spațiului informațional integrat cu caracter juridic – 460,8 mii 

lei; 

- plata chiriei canalelor VPN de la CTS – 20,0 mii lei; 

- elaborarea web-portalului ghișeu unic – 80,0 mii lei; 

- elaborarea SIA Registrul autorizații și licențe în sistemul justiției – 480,0 

mii lei; 

- servicii de digitizare a arhivei aparatului central (acte normative, cooperare, 

tratate) – 1922,5 mii lei 

   

          alineat 45 „Mărfuri şi servicii neatribuite altor alineate” – 340,0 mii lei,   

inclusiv: 

-  achitarea serviciilor bancare de recepţionare a plăţilor în numerar de la 

persoanele fizice  –  6125,0 mii lei x 2 % = 122,5 mii lei; 

             - achitarea serviciilor de expertiză a valorii documentelor, destinate 

transmiterii lor la păstrarea de stat – 200,0 mii lei; 

- cheltuieli necesare pentru patronarea Centrului de plasament temporar şi 

reabilitare pentru copii din mun. Bălţi, la care Ministerul Justiţiei a fost 

desemnat în calitate de patron, conform Deciziilor nr. 1135-1288 din 9 

decembrie 2009 şi nr. 1133-1344 din 18 decembrie 2009 (procurarea 

obiectelor de uz gospodăresc, jucăriilor, dulciurilor) -  17,5 mii lei. 
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Articolul 242 „Procurarea fondurilor fixe” – 331,2 mii lei, inclusiv: 

- procurarea sistemelor de operare (licențe) – 52,0 mii lei (46 unit. x 1155 lei); 

- UPS – 55,2 mii lei (1 complet); 

- procurarea computerilor – 224,0 mii lei (28 unit. x 8000 lei); 

 

 

                 Total cheltuieli în anul 2016  –  6125,0 mii lei 

 

 

 

 

 

               Şeful Direcţiei economico- 

               financiare şi administrative               V. Alexandrianu  


