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Realizarea politicii de stat 

în sfera justiţiei

Pe parcursul anului 2018 în vederea realizării politicii de stat în 

sfera justiției au fost întreprinse un șir de activități și anume:                        

- a fost elaborată Strategia Sectorială de cheltuieli pentru: „Sectorul 

Justiția”;                                                                                                

- au fost executate  11275 cereri de asistență juridică internațională;                                                                           

- au fost elaborate 114 proiecte de acte normative; 

- au fost întocmite 1611 expertize juridice la proiectele actelor 

normative elaborate de alte autorități;

- au fost înregistrate 115 acte departamentale; 

- au fost remise spre aprobare Guvernului 51 proiecte de acte 

normative;                                                                                                

- s-a aderat la 3 instrumente internaționale;                                             

- au fost instruiți 77 de angajați, dintre care:

 76 în cadrul instruirii interne;

 27 în cadrul instuirilor externe.

25 155,3 23 109,3 Factorii principali care au influențat la formarea soldului mijloacelor 

financiare neutilizate în sumă de 2046,0 mii lei: 

- neprezentarea facturilor spre achitare de către prestatorii de servicii 

(pentru luna decembrie);

- formarea soldului liber la serviciile de locațiune, urmare a încheierii 

acordului adițional la contractul încheiat cu Direcția generală pentru 

administrarea clădirilor Guvernului (DGACG) privind excluderea 

cheltuielilor pentru serviciile de întreținere și administrare a spațiilor.

Asigurarea activităţii 

Consiliului de mediere

Pe parcursul anului 2018, datorită promovării efective, difuzării 

spotului publicitar, distribuirii pliantelor informaționale, 

participării membrilor Consiliului de mediere la emisiuni TV și 

Radio, organizării meselor rotunde, dar și conlucrării cu partenerii 

care susțin promovarea medierii, numărul  litigiilor soluționate pe 

calea medierii a cresut cu peste 100% în raport cu anul 2017, care 

constituie 331 cazuri.

340,0 195,2 La formarea soldului mijloacelor financiare neutilizate în sumă de 144,8 

mii lei au influențat următorii factori: 

- pentru difuzarea spotului publicitar nu au fost necesare mijloace 

financiare, din motiv că acest spot a fost difuzat gratuit pe posturile 

naționale TV, în conformitate cu Decizia nr. 33/236 din 19 decembrie 

2017 al Consiliului Coordonator al Audiovizualului;

- emisiunile TV și Radio la care au participat membrii Consiliului au fost 

efectuate în parteneriat cu posturile naționale TV și Radio;

- mesele rotunde, care au fost desfășurate în afara Consiliului de mediere, 

au fost organizate în parteneriat cu USM și alte instituții.

Aplicarea apostilei şi 

legalizări actelor oficiale 

întocmite pe teritoriul 

Republicii Moldova şi 

destinate a fi utilizate pe 

teritoriul unui alt stat

În perioada 01.01.2018 – 31.07.20118 au fost înregistrate 63 229 

apostile. 

919,7 919,7 În vederea realizării acestei acțiuni, inițial au fost prevăzute mijloace 

financiare în sumă de 2 000,0 mii lei. Avînd în vedere că potrivit 

Hotărîrii Guvernului nr.644 din 10.07.2018, funcțiile de aplicare a 

apostilei și legalizare a actelor oficiale ale RM au fost preluate de 

Agenția Resurse Informaționale Juridice (ARIJ), prin Hotărîrea 

Guvernului nr.1017 din 17.10.2018, bugetul pentru realizarea acestei 

acțiuni în sumă de 1080,6 mii lei a fost redistribuit ARIJ.

Raport privind implementarea Strategiei sectoriale de cheltuieli pentru anul 2018

Sectorul Justiției

Acțiuni CBTM 2018 Cheltuieli CBTM 2018

A. Măsurile de politici - în curs de desfășurare care au acoperire financiară în linia de bază TOTAL

Program/subprogram 40/01.  Politici şi management în domeniul justiţiei
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Raport privind implementarea Strategiei sectoriale de cheltuieli pentru anul 2018

Sectorul Justiției

Acțiuni CBTM 2018 Cheltuieli CBTM 2018

Delegarea juriştilor 

secunzi, pentru participare 

la lucrările Grefei Curţii 

Europene a Drepturilor 

Omului

În vederea implementării acestei acțiuni a fost  aprobată Hotarîrea 

de Guvern nr. 66 din 18.01.2018. 

3 491,6 2 577,4 Factorii principali care au influențat la formarea soldului mijloacelor 

financiare neutilizate în sumă de 914,2 mii lei: 

- în HG suma alocată a fost prevăzută în scopul întreținerii juriștilor 

secunzi pentru 11 luni ale anului 2018 (începînd cu 01.02.2018). 

Conform contractului încheiat, perioada delegării a fost stabilită începînd 

cu 01.03.2018 (10 luni în anul 2018);                                                                    

- diferenţa dintre cheltuielile reale pentru întreţínerea juriştilor secunzi la 

CEDO şi cele prevăzute în HG;

- documentele confirmative cu privire la cheltuielile efectuate în luna 

decembrie 2018 se prezintă de către juriştii secunzi în luna ianuarie 

2019;

- aprecierea leului moldovenesc faţă de moneda europeană.

Asigurarea implementării 

prevederilor Hotărîrii 

Guvernului nr.290 din 

04.04.2018 „Cu privire la 

alocarea mijloacelor 

financiare”

 În vederea plății onorariilor Companiei „KPMG Advisory” SRL 

pentru prestarea serviciilor profesionale de expertiză economico-

financiară în cauza Mr. Zbigniew Piotr Grot, Grot Cimarron LLC, 

Laguardia USA LLC, and ICS Laguardia SRL împotriva Republicii 

Moldova a fost transferată suma echivalentă în lei a 127 000,00 

euro.

2 544,8 2 515,8 Soldul mijloacelor financiare neutilizate în sumă de 29,0 mii lei s-a 

format ca urmare a diferenței de curs valutar (aprecierea leului 

moldovenesc faţă de moneda europeană).

Asigurarea implementării 

prevederilor Hotărîrii 

Guvernului nr.784 din 

01.08.2018 „Cu privire la 

alocarea mijloacelor 

financiare”

La 18 decembrie 2018 a fost semnat acordul adiţional nr. 1 la 

contractul de acordare a serviciilor de reprezentare şi consultanţă 

juridică nr. 01/17 din 20 ianuarie 2017.

2 101,9 811,9 Factorii principali care au influențat la formarea soldului mijloacelor 

financiare neutilizate în sumă de 1 290,0 mii lei:                                                                        

- 65 000 dolari SUA, alocate pentru reprezentarea intereselor RM în fața 

Curții de Apel din Paris (CAP), reprezintă plafonul maxim care poate fi 

solicitat de avocați. În luna decembrie 2018 a fost prezentată și achitată 

factura de 40 504,84 dolari, conform timpului efectiv lucrat de către 

compania de avocatură. Cauza se află încă pe rol la CAP.

- 50 000 dolari SUA, alocate pentru reprezentarea intereselor RM în fața 

Curții de Casație din Paris (CCP), reprezintă plafonul maxim care poate 

fi solicitat de avocați pentru etapa examinării unui eventual recurs în fața 

CCP. Deoarece cauza încă se află pe rol la CAP, acestă sumă nu a putut 

fi facturată și, respectiv, achitată;

- aprecierea leului moldovenesc faţă de moneda europeană.

B. Măsurile de politici – acceptate suplimentar la linia de bază – TOTAL, din care:
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Raport privind implementarea Strategiei sectoriale de cheltuieli pentru anul 2018

Sectorul Justiției

Acțiuni CBTM 2018 Cheltuieli CBTM 2018

Asigurarea implementării 

prevederilor Hotărîrii 

Guvernului nr.1218 din 

05.12.2018 „Cu privire la 

Încheierea contractului de 

reprezentare legală a 

Republicii Moldova în 

cadrul unor proceduri 

judiciare în fața instanțelor 

unui alt stat”

La 11 decembrie 2018, ministrul justiției în numele Guvernului a 

negociat și semnat angajamentul de asistență juridică cu biroul de 

avocați Bukh Law Firm, P.C., New York, de reprezentare a 

intereselor statului la examinarea cauzei iniţiate la cererea depusă 

de OOO „Энергоальянс” privind recunoașterea și executarea pe 

teritoriul Statelor Unite ale Americii a hotărîrii arbitrale a 

Tribunalului arbitral ad-hoc din 25 octombrie 2013.

432,9 431,6 Soldul mijloacelor financiare neutilizate în sumă de 1,3 mii lei s-a format 

ca urmare a diferenței de curs valutar (aprecierea leului moldovenesc faţă 

de moneda europeană).

Total 34 986,2 30 560,9 4 425,3

Asigurarea activităţii 

Consiliului Superior al 

Magistraturii

Pe parcursul anului 2018 Consiliul Superior al Magistraturii în 

vederea desfășurării activității a asigurat:

- organizarea Adunări Generale a Judecătorilor (la 23.03.18); 

- desfășurarea ședințelor CSM (an. 2018 - 29 ședințe), fiind emise 

614 de hotărâri; 

- desfășurarea a 10 ședințe ale Colegiului de evaluare a 

performanțelor judecătorilor, fiind evaluați în mod ordinar și 

extraordinar 117 judecători; 

-  desfășurarea a11 ședințe ale Colegiului pentru selecția și cariera 

judecătorilor, fiind supuși procedurii de selecție 25 de judecători și 

53 de candidați la funcția de judecător; 

- desfășurarea a 10 ședințe ale Colegiului disciplinar, fiind emise 

102 de hotărâri și examinate 77 de contestații asupra hotărârilor 

Completelor de admisibilitate; 

- au fost examinate 416 petiții și 1223 sesizări.  Analizând 

comparativ rata procentuală a petițiilor/sesizărilor parvenite în 

adresa CSM pentru anii 2017-2018, se atestă o diminuare a 

numărului acestora.

Inspecția judiciară a primit în audiență 174 de cetățeni a efectuat 10 

controale în diverse instanțe judecătorești.

13 710,0 13 689,6 Soldul mijloacelor financiare neutilizate în sumă de 20,4 mii lei s-a 

format în legătură cu neachitarea indemnizațiilor membrilor Colegiilor 

din subordinea CSM ca urmare contramandării a 4 ședințe ale Colegiilor 

din subordinea CSM, din cauza imposibilității asigurării cvorumului.

Program/subprogram 40/02.  Organizare a sistemului judecătoresc

A. Măsurile de politici - în curs de desfășurare care au acoperire financiară în linia de bază TOTAL
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Raport privind implementarea Strategiei sectoriale de cheltuieli pentru anul 2018

Sectorul Justiției

Acțiuni CBTM 2018 Cheltuieli CBTM 2018

Dotarea Consiliului 

Superior al Magistraturii 

cu aparat poligraf şi 

instruirea iniţială şi 

continuă a poligrafologilor 

antrenaţi în verificarea 

candidaţilor la funcţiile de 

judecători

Potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 609 din 28.07.2017 cu privire la 

aprobarea Cadrului bugetar pe termen mediu (2018-2020), pentru 

dotarea CSM cu aparat poligraf a fost prevăzută suma de 450,0 mii 

lei. Totodată, în Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 289 

din 15.12.2017 nu au fost prevăzute mijloace financiare în acest 

scop, fapt pentru care nu s-a realizat acțiunea în cauză.

0,0 0,0

Total 13 710,0 13 689,6 20,4

Asigurarea implementării 

politicii penale a statului 

În perioada anului 2018 procurorii au condus și exercitat urmărirea 

penală în 51943 cauze penale, fiind adoptate soluții  (de trimitere în 

judecată, de clasare/încetare, suspendare, conexare) pe 38372 

cauze penale. În aceiași perioadă procurorii au reprezentat acuzarea 

de stat în instanțele judiciare de diferite niveluri (judecătorii, Curți 

de apel, Curtea Supremă de Justiție) pe 18963 cauze penale în care 

instanțele au adoptat sentințe/ decizii cu privire la soluționare 

cazului. 

345 881,0 294 002,7 Factorii principali care au influențat la formarea soldului mijloacelor 

financiare neutilizate în sumă de 51 878,3 mii lei:                                                           

- existenţa funcţiilor vacante - 40 961,6 mii lei;

- nu a fost efectuată reparaţia capitală în clădirea din mun. Bălţi, str. 

Păcii, 21 - 3686,0  mii lei;

- micşorarea numărului de expertize şi traduceri - 7230,7 mii lei.

Organizarea activității 

sistemului Procuraturii

Pe parcursul anului 2018 în vederea realizării activității sistemului 

Procuraturii au fost întreprinse un șir de activități și anume:                                                                                                                                                     

- demararea și ajustarea pe parcurs a Conceptului nou de evaluare a 

performanțelor procurorilor;

- prezentarea rezultatelor evaluării în cadrul ședintelor CSP;

- analiza rapoartelor de evaluare și elaborarea recomandărilor 

pentru cursurile de instruire ale INJ;                                             

- organizarea procesului de selecție a procurorilor;                                        

- revizuirea, recomandarea programelor/subiectelor noi și 

aprobarea programelor INJ.                                                                                       

10 165,7 8 518,0 Factorii care au influențat la formarea soldului mijloacelor financiare 

neutilizate în sumă de 1 647,7 mii lei:                                                  - 

existenţa funcţiilor vacante - 1 211,3 mii lei;

- neutilizarea mijloacelor financiare destinate efectuării reparaţiei curente 

- 78,9 mii lei;

- neutilizarea mijloacelor financiare destinate achiziţionării mobilierului                                     

- 303,4 mii lei;

- neutilizarea mijloacelor financiare destinate achiziţionării materialelor 

de uz gospodăresc și rechizitelor de birou - 38,0 mii lei;

- lipsa necesităţii de achitare a indemnizațiilor pentru incapacitate 

temporară de muncă - 16,1 mii lei.

Total 356 046,7 302 520,7 53 526,0

Program/subprogram 40/06.  Implementarea politicii penale a statului

A. Măsurile de politici - în curs de desfășurare care au acoperire financiară în linia de bază TOTAL

B. Măsurile de politici – acceptate suplimentar la linia de bază – TOTAL, din care:

C. Măsuri de politici noi
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Raport privind implementarea Strategiei sectoriale de cheltuieli pentru anul 2018

Sectorul Justiției

Acțiuni CBTM 2018 Cheltuieli CBTM 2018

Organizarea şi 

administrarea sistemului de 

asistenţă juridică garantată 

de stat  

Pe parcursul anului 2018 a fost asigurată acordarea asistenței 

juridice calificate garantate de stat. Acest serviciu este  acordat de 

către avocaţii din sistemul asistenţei juridice garantate de stat. 

Pentru perioada de raportare a fost acordată asistență juridică 

garantată de Stat în 46 186 de cazuri dintre care: 39 903 (86 %) au 

constituit cauze penale, 3 546 (8 %) cauze civile și 2 737 (6 %) 

cauze contravenționale.

28 301,9 27 718,6 Factorii principali care au influențat la formarea soldului mijloacelor 

financiare neutilizate în sumă de 2 021,6 mii lei:

- existenţa funcţiilor vacante;

- achitarea serviciilor pentru asistenţa juridică garantată de stat acordată 

pe parcursul lunii decembrie se efectuează în anul următor.                                                  

Acordarea asistenţei 

juridice primare pentru 

localităţile rurale şi urbane

Pe parcursul anului 2018, 44 para-jurişti au prestat servicii de 

asistenţă juridică primară garantată de stat. 18 para-juriști au prestat 

servicii de asistenţă în raza de activitate a Oficiul Teritorial (OT) 

Chişinău, 16 - în raza de activitate a OT Bălţi, 4 - OT Cahul şi 6 - 

OT Comrat.  În total beneficiarii asistenţei juridice primare prestate 

de către para-juriști, în anul 2018, au fost 6983. 

1 053,8 973,8 Soldul mijloacelor financiare neutilizate în sumă 80,0 mii lei s-a format 

din motivul neîncheierii contractelor cu numărul planificat de para-jurişti.

Acordarea asistenţei 

juridice primare pentru 

localităţile rurale şi urbane 

(Extinderea reţelei de 

para-jurişti)

Pentru anul 2018, a fost alocat buget pentru extinderea reţelei de 

para-jurişti, cu 10 unităţi. Prin Hotărârea Consiliului Național de 

Asistență Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) nr. 30 din 27 

decembrie 2017, aceste 10 unităţi, în limita bugetului aprobat, au 

fost repartizate după cum urmează: Ot Chişinău 1 unitate; Ot Bălţi 

– 1 unitate; Ot Cahul -  3 unităţi; Ot Comrat – 5 unităţi. 

251,0 50,2 Soldul mijloacelor financiare neutilizate în sumă 200,8 mii lei s-a format 

din cauza nevalorificării mijloacelor financiare destinate remunerării 

parajuriştilor. Deşi Oficiile teritoriale Comrat şi Cahul anunţau 

nenumărate concursuri pentru angajarea para-juriştilor, nu exista un 

interes din partea populaţiei pentru a depune dosare de participare. 

Această acţiune rămâne a fi una de importanţă majoră pentru sistemul 

asistenţei juridice garantate de stat. În cazul în care nu se reuşeşte de a fi 

suplinit numărul de unităţi vacante de para-jurişti în raza Oficiilor 

teritoriale (Comrat şi Cahul) ale CNAJGS, aceste unităţi vacante vor fi 

redistribuite de către Consiliu, prin repartizarea lor în cadrul altor Oficii 

teritoriale unde există un interes şi o necesitate mai mare pentru aceste 

servicii. 

Instruirea iniţială şi 

continuă a prestatorilor 

asistenţei juridice garantate 

de stat

Instruirea iniţială  şi continuă a prestatorilor asistenţei juridice 

garantate de stat (avocaţi din sistem şi para-jurişti) a avut loc pe 

parcursul anului 2018, cu suportul partenerilor de dezvoltare.

242,2 5,8 Soldul mijloacelor financiare neutilizate în sumă 236,4 mii lei s-a format 

datorită faptului că instruirile au fost organizate în colaborare cu 

partenerii de dezvoltare.

Program/subprogram 40/08.  Apărare a drepturilor şi intereselor legale ale persoanelor 

A. Măsurile de politici - în curs de desfășurare care au acoperire financiară în linia de bază TOTAL

B. Măsurile de politici – acceptate suplimentar la linia de bază – TOTAL, din care:
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Raport privind implementarea Strategiei sectoriale de cheltuieli pentru anul 2018

Sectorul Justiției

Acțiuni CBTM 2018 Cheltuieli CBTM 2018

Monitorizarea externă a 

calităţii asistenţei juridice 

calificate garantate de stat 

acordate de către avocaţi

Prin Hotărârea nr. 15 CNAJGS din 15 iulie 2018, a fost aprobată 

componenţa Comisiei de monitorizare externă a calităţii asistenţei 

juridice garantate de stat. De către această Comisie au fost 

monitorizaţi 51 de avocaţi care acordă asistenţă juridică garantată 

de stat. Aceşti 51 de avocaţi au prezentat fiecare a câte 20 de 

dosare, în total fiind examinate de către Comisie 1020 dosare în 

apărare.

195,9 177,6 Soldul mijloacelor financiare neutilizate în sumă 18,3 mii lei s-a format 

deoarece suma contractelor încheiate în urma concursului anunţat a fost 

mai mica decit sumele planificate in buget.

Total 30 044,8 28 926,0 1 118,8

Coordonarea activităţii în 

domeniul teoriei şi 

practicii expertizei 

judiciare 

  Pe parcursul anului 2018 de către Centrul Național de Expertize 

Judiciare:                                                                                                          

- au fost efectuate 2029 expertize;                                                                                                       

- au fost instruiți 6 experți stagiari;                                                                                                 

- a fost acreditat un laborator conform ISO 17025;                                                                                   

- a fost asigurată participarea la conferinţe, întruniri, simpozioane 

intrenaţionale şi naționale;                                                                          

- a fost studiată teoria şi practica internaţională în domeniul 

expertizei judiciare.                                                                

8 012,6 7 405,7 Factorii care au influențat la formarea soldului mijloacelor financiare 

neutilizate în sumă de 606,9 mii lei:     

- fluctuaţia cadrelor şi existenţa funcţiilor vacante - 85,4 mii lei;

- optimizarea cheltuielilor pentru serviciile comunale - 131,9 mii lei;

- imposibilitatea încheierii contractului de deservire şi actualizare a 

pachetului SoftWARE pentru baza de date „Eurotax” - 39,7 mii lei;

- prezentarea facturilor de către furnizori pentru serviciile de 

telecomunicaţii şi de locaţiune privind consumul din luna decembrie în 

luna ianuarie 2019 - 186,9 mii lei;

- formare profesională a experţilor judiciari datorită instruirilor interne - 

46,1 mii lei;

- optimizarea cheltuielilor pentru serviciile editoriale, poştale, de 

transport şi reparaţii curente - 116,9 mii lei. 

Achiziţia echipamentului 

modern necesar pentru 

cercetări şi investigaţii în 

cadrul expertizelor 

judiciare

Mijloacele financiare planificate la acţiunea dată nu au fost 

suficiente pentru procurarea echipamentului modern necesar pentru 

cercetări şi investigaţii în cadrul expertizelor judiciare, ca rezultat 

ele au fost redirecţionate şi utilizate pentru alte necesităţi ale CNEJ.

0,0 0,0

Obținerea acreditării la 

toate genurile de expertize 

judiciare (extinderea 

acreditării) 

A fost extinsă acreditarea CNEJ la genurile de expertiză cu 

codurile 1.01; 1.02; 1.03 – „Expertiza dactiloscopică” şi cu codul 

16.01 – „Expertiza auto-tehnică”.

1 020,6 33,4 Soldul mijloacelor financiare neutilizate în sumă de 987,2 mii lei s-a 

format în legătură cu acoperirea costurilor mai mari necesare 

implementării acțiunii de către PNUD și prin comasarea genurilor de 

expertize acreditate.

Total 9 033,2 7 439,1 1 594,1

C. Măsuri de politici noi

Program/subprogram 40/09.  Expertiză legală 

A. Măsurile de politici - în curs de desfășurare care au acoperire financiară în linia de bazăTOTAL
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Raport privind implementarea Strategiei sectoriale de cheltuieli pentru anul 2018

Sectorul Justiției

Acțiuni CBTM 2018 Cheltuieli CBTM 2018

Asigurarea funcționalității 

activității Centrului de 

Informații Juridice

Potrivit Hotărîrii Guvernului  nr.644 din 10.07.2018 „Cu privire la  

organizarea și funcționarea Agenției Resurse Informaționale Juridice”, 

Centrul de Informații Juridice se reorganizează prin transformare în 

Agenția Resurse Informaționale Juridice. În baza acestei Hotărîri a 

Guvernului, funcțiile de aplicare a apostilei și legalizare a actelor 

oficiale ale RM au fost preluate de Agenția Resurse Informaționale 

Juridice (ARIJ).                                                                                                                                        

Pe parcursul anului 2018 în vederea asigurării funcționalității 

instituției au fost întreprinse un șir de activități și anume:                                                    

-  Registrul de stat al actelor juridice (www.lex.justice.md) a fost 

completat cu 4352 texte electronice ale actelor legislative şi normative 

în limba de stat şi cu 4352 în limba rusă;

-  au fost modificate 2826 texte electronice ale actelor legislative şi 

normative plasate pe web site în limba de stat şi 2825 în limba rusă;

- au fost examinate 14 petiții în termen parvenite de la autorități 

publice, persoane juridice/persoane fizice;

- au fost recepționate 24 cereri ce ține de prestarea serviciilor 

informaționale prin eliberarea actelor normative, autentificarea 

extraselor care au fost înregistrate în Registrul de evidență a serviciilor 

prestate; 

- au fost eliberate 4 acte normative, în baza cererilor parvenite, care au 

fost înregistrate în Registrul de evidență a serviciilor prestate/ 

Registrul conturilor de plată;

- au fost eliberate 20 extrase autentificate, înregistrate în Registrul de 

evidență a serviciilor prestate/ Registrul conturilor de plată, în baza 

cererilor parvenit;                               

- au fost examinate în termen 511 solicitări ce țin de Registrul 

garanțiilor reale mobiliare;                                                                                                     

- au fost examinate în termen 610 solicitări ce țin de Registrul 

dosarelor succesorale;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- au fost aplicate 53868 apostile, în perioada 01.08 - 31.12.2018.

3 350,5 2 593,5 Factorii principali care au influențat la formarea soldului mijloacelor 

financiare neutilizate în sumă de 757,0 mii lei: 

- neprezentarea facturilor spre achitare de către prestatorii de servicii 

(pentru luna decembrie);

- formarea soldului liber la serviciile de locațiune, urmare a încheierii 

acordului adițional la contractul încheiat cu Direcția generală pentru 

administrarea clădirilor Guvernului (DGACG) privind excluderea 

cheltuielilor pentru serviciile de întreținere și administrare a spațiilor.

Program/subprogram 40/10.  Sistem integrat de informare juridică

A. Măsurile de politici - în curs de desfășurare care au acoperire financiară în linia de bază TOTAL



1 2 3 4 5

Planificat Realizat Planificat Realizat Devieri (Explicații)

Raport privind implementarea Strategiei sectoriale de cheltuieli pentru anul 2018

Sectorul Justiției

Acțiuni CBTM 2018 Cheltuieli CBTM 2018

Dezvoltarea şi mentenanţa 

registrelor (sistemelor 

internaţionale) aflate în 

gestiunea Centrului de 

Informaţii Juridice 

La 26 februarie 2018 cu “SC PROEUROCONSULT” a fost 

încheiat contract nr.1LPR-C privind achiziționarea serviciilor de 

versionare și populare a actelor juridice în limba rusă – RSAJ 

(legis.md). Au fost versionate și populate 45000 acte în limba rusă;

La 18 iulie 2018 a fost încheiat contractul de achiziționare a 

serviciilor de mentenanță a SIA Registrul garanțiilor reale 

mobiliare. 

4 455,4 1 698,0 Factorii principali care au influențat la formarea soldului mijloacelor 

financiare neutilizate în sumă de 2757,4 mii lei:  

- neprezentarea ofertelor de către operatorii economici în cadrul 

procedurilor de achiziţii publice anunţate; 

- lipsa cadrului normativ în domeniul funcţionalităţii a unor sisteme 

informaţionale. 

Total 7 805,9 4 291,5 3 514,4

Asigurarea activităţii 

Insitutului Naţional al 

Justiţiei 

În anul 2018 Institutul Naţional al Justiției a desfășurat următoarele 

activități:                                                                                                                        

1) pe segmentul instruirii iniţiale au desfășurat cursurile:

- în perioada 01.01.2018-31.03.2018 Promoţia X-a (anii de studii 2016-

2018) cu un numar de 20 candidaţi la funcţia de judecător şi 25 

candidaţi la funcţia de procuror; 

- în perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 Promoția XI (anii de studii 

2017-2019) cu un numar de 25 candidati la funcţia de judecător şi 19 

candidaţi la funcţia de procuror; 

- în perioada 15.10.2018-31.12.2018 Promoția XII (anii de studii 2018-

2020) cu 15 candidați la funcția de judecător și 20 candidaţi la funcţia 

de procuror;

În anul 2018, pentru examenele persoanelor care candidează la funcția 

de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă au fost 

depuse și admise 58 de cereri ale persoanelor care candidează la 

funcția de judecător şi 45 de cereri ale persoanelor care candidează la 

funcția de procuror.

2) pe segmentul formarii continue: 

- au fost organizate 241 de activităţi de formare continuă: seminare, 

ateliere de lucru, cursuri de formare, mese rotunde, conferințe etc., în 

cadrul cărora au fost instruite 5906 de persoane, beneficiari ai INJ.

În anul 2018, formarea formatorilor s-a desfăşurat în mod planificat, 

fiind bazată pe necesităţile identificate. În total, în anul 2018, au fost 

instruiţi 115 formatori (cu participări multiple).

18 424,0 16 402,4 Factorii principali care au influențat la formarea soldului mijloacelor 

financiare neutilizate în sumă de 2 021,6 mii lei:

- existenţa funcţiilor vacante - 1815,3 mii lei cheltuieli (4 unități vacante, 

economii de la ajutorul material și premiul anual pentru 13 unități de 

formatori);

- neexecutarea veniturilor de la serviciile prestate contra plată - 187,3 mii 

lei;

- optimizarea cheltuielilor pentru întreţinerea instituţiei - 16.5 mii lei;

- lipsa necesităţii de achitare a indemnizațiilor pentru incapacitate 

temporară de muncă - 2,5 mii lei.

Total 18 424,0 16 402,4 2 021,6

Program/subprogram 40/12.  Instruire iniţială şi continuă în domeniul justiţiei

A. Măsurile de politici - în curs de desfășurare care au acoperire financiară în linia de bază TOTAL



1 2 3 4 5

Planificat Realizat Planificat Realizat Devieri (Explicații)

Raport privind implementarea Strategiei sectoriale de cheltuieli pentru anul 2018

Sectorul Justiției

Acțiuni CBTM 2018 Cheltuieli CBTM 2018

Facilitarea transpunerii 

legislației UE și verificarea 

gradului de compatibilitate 

a legislației naționale cu 

legislația UE asumată prin 

Acordul de Asociere RM-

UE și documentul de 

politici unic pentru 

implementarea AA, 

precum și menținerea 

informației actualizate 

privind proiectele de acte 

normative cu relevanță UE 

expertizate

În vederea realizării acţiunii planificate, a fost efectuată expertiza 

de compatibilitate, cu emiterea declaraţiilor de compatibilitate, a 

proiectelor de acte normative incluse în Planul naţional de acţiuni 

pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – 

Uniunea Europeană în perioada 2017–2019 (PNA AA 2017-2019), 

precum şi a proiectelor de acte normative examinate în afara PNA 

AA 2017-2019. De asemenea, a fost monitorizat procesul de 

armonizare a legislaţiei, prin întocmirea și prezentarea în adresa 

Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene a unui raport 

anual și a trei rapoarte trimestriale privind gradul de realizare a 

acțiunilor de transpunere din cadrul PNA AA 2017-2019. În 

vederea monitorizării procesului de armonizare a legislației 

naționale, Centrul de Armonizare a Legislației a asigurat 

actualizarea continuă a celor două baze de date privind legislaţia 

naţională armonizată cu legislaţia UE şi cea a actelor UE transpuse 

în legislaţia naţională.

2 112,2 2 091,7 Soldul mijloacelor financiare neutilizate în sumă de 20,5 mii lei s-a 

format în legătură cu eliberarea spațiilor utilizate, ca urmare a 

transferului angajaților Centului de armonozare a legislației în cadrul 

Cancelariei de Stat.

Asigurarea achitării 

indemnizațiilor angajaților 

Centrului de armonizare a 

legislației în legătură cu 

disponibilizarea prin 

transferul în cadrul 

Cancelariei de Stat, în baza 

HG nr.1082 din 

08.11.2018

În legătură cu disponibilizarea angalaților CAL le-au fost achitate 

toate indemnizațiile și plățile.

346,0 346,0

Total 2 458,2 2 437,7 20,5

A. Măsurile de politici - în curs de desfășurare care au acoperire financiară în linia de bază TOTAL

B. Măsurile de politici – acceptate suplimentar la linia de bază – TOTAL, din care:

Program/subprogram 40/15. Administrare judecătorească 

A. Măsurile de politici - în curs de desfășurare care au acoperire financiară în linia de bază TOTAL

Program/subprogram 40/14. Armonizare a legislației



1 2 3 4 5

Planificat Realizat Planificat Realizat Devieri (Explicații)

Raport privind implementarea Strategiei sectoriale de cheltuieli pentru anul 2018

Sectorul Justiției

Acțiuni CBTM 2018 Cheltuieli CBTM 2018

Asigurarea activității 

Agenției de Administrare a 

Instanțelor Judecătorești

Pe parcursul anului 2018 de către Agenție au fost soluționate 932 

solicitări privind erorile în PIGD, 391 petiții, 8 sesizări la acțiunile 

judecătorilor expediate spre examinare CSM, elaborate și publicate 

12 rapoarte privind repartizarea aleatorie a dosarelor, elaborate și 

publicate 39 rapoarte statistice, 4 rapoarte privind publicarea 

hotărîrilor judectărești, 12 rapoarte privind înregistrarea audio a 

ședințelor de judecată, efectuate 2 misiuni de audit intern in 

instanțele judecătorești. 

  

1 943,5 1 943,5

Dezvoltarea şi mentenanţa 

sistemului informaţional 

judiciar

La data de 1 martie 2018 au fost achiziționate servicii de 

mentenanță a SIJ, fiind încheiat Contractul de mentenanță a 

sistemului informațional TS/115-18/2CTS-C cu Serviciul 

Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică. 

Prin HG 794/2018 a fost aprobat Regulamentul privind organizarea 

și funcționarea Sistemului informațional judiciar și la 28.12.2018 a 

fost depus în adresa CNPDCP setul de documente necesar pentru 

înregistrarea AAIJ în calitate de operator de date cu caracter 

personal pentru utilizarea SIJ în perioada de exploatare 

experimentală a noii versiuni SIJ.

3 915,3 3 414,8 Soldul mijloacelor financiare nevalorificate în sumă de 500,5 mii lei s-a 

format datorită faptului că cu suportul Programului pentru Justiție 

Transparentă (USAID) a fost dezvoltată și testată o noua versiune a 

Sistemului Informațional Judiciar. 

Construcţia clădirilor noi 

şi/sau de renovare a 

clădirilor existente, 

necesare pentru buna 

funcţionare a sistemului 

instanţelor judecătoreşti

A fost elaborat Raportul de monitorizare privind implementarea 

acțiunilor prevăzute în Planul de construire a clădirilor noi şi/sau de 

renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna 

funcţionare a sistemului instanţelor judecătoreşti, aprobat prin 

Hotărîrea Parlamentului Nr. 21 din  03.03.2017 și expediat în 

adresa Guvernului Republicii Moldova prin scrisoarea cu nr. 

01.1/2501 din 28 februarie 2018.

În scopul identificării  terenurilor au fost expediate demersuri 

oficiale in adresa primăriilor oraşelor, dar şi a consiliilor raionale şi 

în rezultat au fost înaintate propuneri pertinente din partea 

autorităţilor publice locale, iar în unele cazuri fiind deja adoptate 

decizii de transmitere a acestora.

La finele anului 2018 a fost transmis în gestiunea Ministerului 

Justiției și înregistrat în Registrul Bunurilor Imobile terenul destinat 

construcției clădirii noi pentru Judecătoria Edineț.

2 743,4 0,0 Cauza nerealizării acțiunii constă în faptul că abia la finele anului 2018 a 

fost transmis în gestiunea Ministerului Justiției și înregistrat în Registrul 

Bunurilor Imobile terenul destinat construcției clădirii noi pentru 

Judecătoria Edineț. Alte terenuri pentru construcția celorlalte judecătorii 

au fost identificate și urmează transmiterea acestora în gestiunea 

Ministerului Justiției. Astfel, acțiunea urmează a fi  preluată spre 

realizare în anul 2019.

B. Măsurile de politici – acceptate suplimentar la linia de bază – TOTAL, din care:



1 2 3 4 5

Planificat Realizat Planificat Realizat Devieri (Explicații)

Raport privind implementarea Strategiei sectoriale de cheltuieli pentru anul 2018

Sectorul Justiției

Acțiuni CBTM 2018 Cheltuieli CBTM 2018

Dezvoltarea şi mentenanţa 

sistemului informaţional 

judiciar

0,0 0,0 Potrivit prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.609 din 28.07.2017 „Cu 

privire la aprobarea Cadrului bugetar pe termen mediu (2018-2020)”, în 

vederea realizării acestei acțiuni au fost acceptate suplimentar mijloace 

financiare în sumă de 2516,1 mii lei, însă această sumă nu a fost 

prevăzută în Legea bugetului de stat pentru anul 2018, nr.289/2017.

Dotarea cu mobilier, 

instalaţii şi echipament a 

clădirii noi a judecătoriei 

Ungheni

În perioada lunilor iunie-august, decembrie 2018, în scopul 

asigurării realizării acţiunilor planificate, Agenţia de Administrare 

a Instanţelor Judecătoreşti a procurat şi a transmis Judecătoriei 

Ungheni mobilier şi echipament necesar pentru activitate.

1 550,4 1 550,4

Dotarea cu mobilier,  a 

clădirii judecătoriei 

Chișinău (sediul Buiucani)

În perioada lunilor iunie-august, decembrie 2018, în scopul 

asigurării realizării acestei acțiuni, Agenţia de Administrare a 

Instanţelor Judecătoreşti a procurat şi a transmis Judecătoriei 

Chișinău (sediul Buiucani) mobilier necesar pentru activitate.

3 727,4 3 727,4

Asigurarea instanţelor cu 

echipamentul necesar 

pentru utilizarea 

videoconferin-ţelor în 

cadrul şedinţelor de 

judecată

0,0 0,0 Mijloacele financiare alocate au fost redistribuite pentru procurarea 

mobilierului pentru Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani).

Total 13 880,0 10 636,1 3 243,9

Organizarea și 

coordonarea activității de 

probațiune 

În vederea dezvoltării și îmbunătățirii serviciilor de probațiune a 

fost asigurată: instruirea profesională a personalului, dezvoltarea de 

programe probaționale, monitorizarea electronică, elaborarea și 

aprobarea metodologiilor necesare de lucru a consilierului de 

probațiune, etc. Implementarea acțiunilor respective a generat 

scăderea recidivei de infracțiune, acordarea  serviciilor de asistență 

psiho- socială calitative și resocializarea subiecților de probațiune.

24 732,6 22 539,8 Factorii principali care au influențat la formarea soldului mijloacelor 

financiare neutilizate în sumă de 2192,8 mii lei:

- neprezentarea facturilor pentru luna decembrie spre achitare de către 

prestatorii de servicii pînă la data limită de pezentare a ordinelor de plată 

la Trezorerie; 

- anularea procedurii de achiziționare a lucrărilor de reparații curente și 

capitale;

- încheierea în luna decembrie a acordului adițional la contractul de 

comodat, prin care a fost exclusă suma anuală preconizată pentru 

achitarea serviciilor de întreținere și administrare a spațiilor.

C. Măsuri de politici noi

Program/subprogram 40/16. Asigurarea măsurilor alternative la detenție 

A. Măsurile de politici - în curs de desfășurare care au acoperire financiară în linia de bază TOTAL



1 2 3 4 5

Planificat Realizat Planificat Realizat Devieri (Explicații)

Raport privind implementarea Strategiei sectoriale de cheltuieli pentru anul 2018

Sectorul Justiției

Acțiuni CBTM 2018 Cheltuieli CBTM 2018

Implementarea acţiunilor 

din Planul de acţiuni 

privind implementarea 

Strategiei de dezvoltare a 

sistemului de probaţiune 

2016-2020

Pentru anul 2018 a fost elaborat Raportul privind realizarea 

Planului de acțiuni a Strategiei de dezvoltare a sistemului de 

probațiune. Astfel, gradul general de realizare a SDSP pentru anii 

2016-2020, în anul 2018 constituie următorul: din 29 acțiuni (100 

%);                                                                                                                           

- 26 acțiuni au fost realizate (89,6%);                                                       

- 2 acțiuni realizate parțial (6,9%);                                                      

- 1 acțiune  nerealizată (3,45%).

3 959,4 3 959,4

Identificarea și 

achiziționarea/

închirierea spațiilor 

necesare pentru activități 

de asistentă și consiliere

La 28 noiembrie 2018 a fost încheiat contractul privind 

achiziționarea sediului pentru Biroul de Probațiune Edineț fiind 

înregistrat la Trezoreria de stat și achitat în suma de 705.0 mii lei. 

Au fost efectuate reparații capitale în sumă de 152.3 mii lei la BP 

Fălești și Taraclia.

857,3 857,3

Înființarea atelierelor 

comunitare de executare a 

muncii neremunerate în 

folosul comunității 

Conform „Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea 

Centrelor de reabilitare socială a persoanelor liberate de pedeapsă 

penală și persoanelor liberate din locurile de detenție”, aprobat de 

directorul interimar al Inspectoratului Național de Probațiune, prin 

ordinul nr. 250 din 30 noiembrie 2016, atelierele comunitare de 

executare a muncii neremunerată în folosul comunității vor activa 

în cadrul Centrelor de reabilitare socială a persoanelor liberate de 

pedeapsă penală și persoanelor liberate din locurile de detenție în 

sediul următoarelor birouri de probațiune:

Biroul de probaţiune Căuşeni;

Biroul de probaţiune Ceadîr-Lunga;

Biroul de probațiune Floreşti.

În cadrul licitației publice nr. 18/03166 din 07.08.2018 în vederea 

funcționării atelierelor comunitare a fost procurat un microbus 

pentru asigurarea deplasarii condamnaților la muncile cu destinație 

socială. 

În anul 2018 au fost procurate dulapuri/vestiar, mese și scaune 

pentru asigurarea funcționării atelierelor comunitare. 

475,3 475,3

B. Măsurile de politici – acceptate suplimentar la linia de bază – TOTAL, din care:



1 2 3 4 5

Planificat Realizat Planificat Realizat Devieri (Explicații)

Raport privind implementarea Strategiei sectoriale de cheltuieli pentru anul 2018

Sectorul Justiției

Acțiuni CBTM 2018 Cheltuieli CBTM 2018

Achiziţionarea 

echipamentelor necesare 

pentru monitorizarea 

electronică

0,0 0,0 Conform CBTM 2018-2020 au fost planificate mijloace financiare în 

sumă de 1297,1 mii lei însă conform Legii bugetului de stat pentru anul 

2018 nr.289 din 15.12.2017 nu au fost alocate surse financiare pentru 

această acțiune.

Elaborarea Ghidului 

consilierului de probaţiune 

în activitatea psihologică, 

de conlucrare cu 

comunitatea, Manualului 

operaţional al consilierului 

de probaţiune

La data de 25 octombrie a fost încheiat contractul nr. 38 cu un 

expert în vederea elaborării ghidului consilierului de probaţiune în 

activitatea psihologică, de conlucrare cu comunitatea și a 

manualului operaţional al consilierului de probaţiune. Materialele 

elaborate au fost publicate pe pagina web oficială a INP.

101,4 101,4

Total 30 126,0 27 933,2 2 192,8

Asigurarea funcţionării 

operaţionale a instanțelor 

judecătorești

În anul 2018 a continuat reorganizarea sistemului  judecătoresc din 

Republica Moldova, în conformitate cu Legea nr. 76 cu privire la 

reorganizarea instanțelor judecătorești din 21.04.2016. 

Astfel, 46 judecătorii au fuzionat prin contopire, formând doar 15 

judecătorii nou-create. 

Resursele financiare alocate au fost utilizate pentru asigurarea 

funcţionării operaţionale a instanțelor judecătorești, inclusiv pentru 

salarizarea angajaților din sistem, cheltuieli de întreținere a 

clădirilor administrative și alte cheltuieli curente. 

379 176,6 368 819,6 Soldul neexecutat al mijloacelor financiare reprezinta 10 357,0 mii lei 

(circa 2,7%) și este condiționat, în mare măsură, de existența posturilor 

vacante (pe parcursul anului 2018 în mediu 358 posturi vacante, inclusiv 

40 posturi de judecător).

Efectuarea lucrărilor de 

construcție/reconstrucție a 

sediilor instanțelor 

judecătorești conform 

necesităților reale.

Pe parcursul anului 2018, la rectificarea bugetului de stat  au fost 

alocate resurse financiare suplimentare pentru finisarea lucrărilor 

de construcție suplimentare neprevăzute pentru  Palatul Justiției 

Ungheni. 

1 532,1 1 532,0

Total 380 708,7 370 351,6 10 357,1

Total pe 

subprograme
897 223,7 815 188,8 82 034,9

Program/subprogram 40/18.  Înfăptuirea justiției

A. Măsurile de politici - în curs de desfășurare care au acoperire financiară în linia de bază TOTAL

B. Măsurile de politici – acceptate suplimentar la linia de bază – TOTAL, din care:

C. Măsuri de politici noi



1 2 3 4 5

Planificat Realizat Planificat Realizat Devieri (Explicații)

Raport privind implementarea Strategiei sectoriale de cheltuieli pentru anul 2018

Sectorul Justiției

Acțiuni CBTM 2018 Cheltuieli CBTM 2018

TOTAL:

A. Măsurile de politici - 

în curs de desfășurare 

care au acoperire 

financiara în linia de 

baza 

865 443,8 791 477,3 73 966,5

TOTAL: 

B. Măsurile de politici 

– acceptate 

suplimentar la linia de 

bază 

25 380,1 18 298,9 7 081,2

TOTAL: 

C. Măsuri de politici 

noi

6 399,8 5 412,6 987,2

Total A + B + C 897 223,7 815 188,8 82 034,9


