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Planificat Realizat Planificat Realizat Devieri (Explicații)

Realizarea politicii de stat în 

sfera justiţiei

Pe parcursul anului 2019 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 7943 cereri de asistență juridică internațională;                                                                           

- au fost elaborate 70 proiecte de acte normative; 

- au fost întocmite 1229 expertize juridice la proiectele actelor normative 

elaborate de alte autorități;

- au fost înregistrate 119 acte departamentale; 

- au fost remise spre aprobare Guvernului 16 proiecte de acte normative;                                                                                                                                           

- au fost instruiți 66 de angajați, dintre care: 66 - în cadrul instruirii interne și 

26 - în cadrul instuirilor externe.

22 048,7 21 087,9 Factorii principali care au influențat la formarea soldului mijloacelor 

financiare neutilizate în sumă de 960,8 mii lei: 

- neprezentarea facturilor spre achitare de către prestatorii de servicii 

(facturile pentru serviciile prestate în luna decembrie a anului în curs se 

achită în luna ianuarie a anului viitor);

- economii formate din contul mijloacelor financiare prevăzute pentru 

cheltuieli de deplasare;

 - economii formate din contul mijloacelor financiare prevăzute pentru 

reparația tehnicii de calcul.

Asigurarea activităţii 

Consiliului de mediere

Pe parcursul anului 2019 în sfera medierii au fost întreprinse un șir de 

activități și anume:                                                                   

- au fost soluționate 492 litigii;                                                        

- a fost organizată  Conferința națională științifico-practică la care au  

participat și invitați din alte state;                                                          

- a fost organizată „ Ziua Medierii”;                                                

- a fost organizat curs de instruire pentru mediatori privind prelucrarea 

datelor cu caracter personal;  

- au fost semnate două acorduri de colaborare cu A.O. „ Institutul de 

Reforme Penale” și Uniunea Administratorilor Autorizați din Moldova;

- au fost organizate și desfășurate 12 ședințe ordinare de lucru.

255,7 116,1 Factorii principali care au influențat la formarea soldului mijloacelor 

financiare neutilizate în sumă de 139,6 mii lei: 

 - toate activitățile au fost realizate în parteneriat cu diferite instituții și 

organizații. Astfel, din contul partenerilor au fost acordate spațiile pentru 

evenimentele desfășurate;                                                             

 - lucrările de secretariat nu au fost contractate (asistența a fost asigurată 

de către un funcționar din cadrul aparatului central al Ministerului 

Justiției);

 - nu a fost acceptat demersul Consiliului de mediere cu privire la 

angajarea PR-consultantului, care urma să asigure realizarea acțiunilor 

de promovare a medierii;

 - nu au fost contractate serviciile editoriale (pentru distribuirea 

materialelor promoționale au fost utilizate pliantele și flaere tipărite în 

anul 2018);                                                                          

 - spotul video „Ce este medierea?” (poate fi accesat la linkul 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=FupSLpxPzyI&fe

ature=emb_logo)  a fost realizat în cadrul Proiectului „Moldova -

Medierea comercială (Faza III)” finanțat de BERD cu sprijinul UK AID, 

Ambasadei Marii Britaniei în Chișinău.                                                                               

Raport privind implementarea Strategiei sectoriale de cheltuieli pentru anul 2019

Sectorul "Justiția"

Acțiuni CBTM 2019 Cheltuieli CBTM 2019

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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Planificat Realizat Planificat Realizat Devieri (Explicații)

Raport privind implementarea Strategiei sectoriale de cheltuieli pentru anul 2019

Sectorul "Justiția"

Acțiuni CBTM 2019 Cheltuieli CBTM 2019

Aplicarea apostilei şi 

legalizări actelor oficiale 

întocmite pe teritoriul 

Republicii Moldova şi 

destinate a fi utilizate pe 

teritoriul unui alt stat

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

apostilei și legalizare a actelor oficiale ale Republicii Moldova au fost 

preluate de Agenția Resurse Informaționale Juridice.

0,0 0,0

Asigurarea implementării 

prevederilor Hotărîrii 

Guvernului nr.184 din 

15.03.2019 „Cu privire la 

alocarea mijloacelor 

financiare”

În vederea achitării onorariilor biroului 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, a fost transferată suma 

echivalentă în lei a 41 551,21 dolari SUA.

740,9 740,9

Asigurarea implementării 

prevederilor Hotărîrii 

Guvernului nr.319 din 

10.07.2019 „Cu privire la 

acordarea împuternicirilor de 

negociere și semnare a unui 

contract și alocarea 

mijloacelor financiare”

În data de 22 iulie 2019 a fost semnat contractul nr.64 de prestare a 

serviciilor de expert privind emiterea unei declarații scrise în Curtea 

districtuală a Statelor Unite pentru districtul Columbia, în baza căruia a fostt 

transferată suma echivalentă în lei a 4 500 dolari SUA.

79,5 78,9 Soldul mijloacelor financiare neutilizate în sumă de 0,6 mii lei s-a format 

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

de dolarul american).

Asigurarea implementării 

prevederilor Hotărîrii 

Guvernului nr.426 din 

30.08.2019 „Cu privire la 

alocarea mijloacelor 

financiare pentru plata 

onorariului biroului de 

avocați Bukh Law Firm, P.C., 

New York”

În vederea achitării onorariilor biroului 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, a fost transferată suma 

echivalentă în lei a 59 125 dolari SUA.

1 052,9 1 045,6 Soldul mijloacelor financiare neutilizate în sumă de 7,3 mii lei s-a format 

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

de dolarul american).

Total 24 177,7 23 069,4 1 108,3

B. Măsurile de politici – acceptate suplimentar la linia de bază – TOTAL, din care:
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Planificat Realizat Planificat Realizat Devieri (Explicații)

Raport privind implementarea Strategiei sectoriale de cheltuieli pentru anul 2019

Sectorul "Justiția"

Acțiuni CBTM 2019 Cheltuieli CBTM 2019

Asigurarea activităţii 

Consiliului Superior al 

Magistraturii

Pe parcursul anului 2019 Consiliul Superior al Magistraturii, în

vederea desfășurării activității, a asigurat:                                       

-organizarea și transmiterea online a 33 ședințe ale Plenului;        

-publicarea a 462 de hotărîri.                                                         

Pe pagina web a CSM au fost publicate sintezele tuturor ședințelor CSM, 

ședințelor  Colegiului disciplinar, Colegiului de evaluare și Colegiului pentru 

selecția și cariera judecătorilor.  Totodată, a fost publicat raportul anual de 

activitate al CSM, rapoartele statistice cu privire la activitatea instanțelor 

precum și rapoartele anuale ale organelor subordonate.                                                                                                                                                                      

14 682,8 13 374,5 Soldul neexecutat de mijloace financiare în mărime de 1 308,3 mii lei a 

fost condiționat de blocajul activității CSM în a doua jumătate a anului 

2019.

Instruirea iniţială şi continuă 

(fiecare 2 ani) a 

poligrafologilor antrenaţi în 

verificarea candidaţilor la 

funcţiile de judecători și 

Dotarea Consiliului Superior 

al Magistraturii cu aparat 

poligraf

Acțiune nerealizată.

În scopul realizării acestei acțiuni, prin Hotarârea Guvernului nr. 851 din 

20.08.2018 cu privire la aprobarea Cadrului bugetar pe termen mediu (2019-

2021)  au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 450,0 mii lei, însă în 

Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nu au fost incluse alocații în acest 

scop. 

0,0 0,0

Crearea sistemului electronic 

de circulație a documentelor 

interinstituționale în cadrul 

CSM și instanțelor 

judecătorești

Acțiune nerealizată.

În scopul realizării acestei acțiuni, prin Hotarârea Guvernului nr. 851 din 

20.08.2018 cu privire la aprobarea Cadrului bugetar pe termen mediu (2019-

2021) au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 1 700,0 mii lei, însă 

în Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nu au fost incluse alocații în 

acest scop. 

0,0 0,0

Total 14 682,8 13 374,5 1 308,3

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

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

C. Măsuri de politici noi
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Planificat Realizat Planificat Realizat Devieri (Explicații)

Raport privind implementarea Strategiei sectoriale de cheltuieli pentru anul 2019

Sectorul "Justiția"

Acțiuni CBTM 2019 Cheltuieli CBTM 2019

Asigurarea implementării 

politicii penale a statului 

În perioada anului 2019  procurorii au condus și exercitat urmărirea penală în 

50920  cauze penale, fiind adoptate soluții (de trimitere în judecată, 

clasare/încetare, suspendare, conexare) pe 33298  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 

17861 cauze penale în care instanțele au adoptat sentințe/ decizii cu privire 

la soluționarea cazului. 

349 119,3 334 632,3 Factorii principali care au influențat la formarea soldului mijloacelor 

financiare neutilizate în sumă de 14 487,0 mii lei:

 - existența funcțiilor vacante pe parcursul anului;

 - lipsa necesității achitării prestațiilor sociale (indemnizația la încetarea 

acțiunii contractului de muncă; indemnizația pentru incapacitate 

temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului); 

 - optimizarea cheltuielilor pentru serviciile energetice, comunale, 

telecomunicații, poștale;

 - economii din contul expertizelor și serviciilor de interpretariat;

 - optimizarea cheltuielilor pentru serviciile de reparație a tehnicii de 

calcul, inventarului gospodăresc și mijloacelor de transport;

 - neutilizarea mijloacelor financiare destinate achiziționării activelor 

nefinanciare.  

Dezvoltarea, implementarea și 

integrarea Sistemului 

informațional automatizat „e-

Dosar”

Acțiune nerealizată.

 În scopul realizării acestei acțiuni, prin Hotarârea Guvernului nr. 851 din 

20.08.2018 cu privire la aprobarea Cadrului bugetar pe termen mediu (2019-

2021) au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 20 329,2 mii lei, însă 

în Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nu au fost incluse alocații în 

acest scop. 

0,0 0,0

Total 349 119,3 334 632,3 14 487,0

Organizarea şi administrarea 

sistemului de asistenţă 

juridică garantată de stat  

 Pe parcursul anului 2019 în vederea organizării și administrării sistemului 

asistenței juridice garantate de stat au fost organizate un șir de activități, și 

anume:  

 - asigurarea instruirii iniţiale şi continue a persoanelor antrenate în sistemul 

de acordare a asistenţei juridice garantate de stat;

 - ţinerea registrului naţional al persoanelor care acordă asistenţă juridică 

garantată de stat;

 - asigurarea funcţionării aparatului administrativ şi a oficiilor sale teritoriale, 

precum și realizarea altor acțiuni.

4 462,0 3 990,7 Factorii principali care au influențat la formarea soldului mijloacelor 

financiare neutilizate în sumă de 471,3 mii lei:

 - nevalorificarea mijloacelor financiare destinate instruirilor pentru 

parajuriști și avocați (cheltuielile au fost suportate integral de partenerii 

de dezvoltare);

 - instituirea moratoriului la angajări în sectorul bugetar a influențat la 

imposibilitatea angajării persoanei responsabile de pregătirea 

documentației necesare pentru organizarea monitorizării externe a 

calității serviciilor de asistență juridică prestate de avocați.

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

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

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

B. Măsurile de politici – acceptate suplimentar la linia de bază – TOTAL, din care:
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Planificat Realizat Planificat Realizat Devieri (Explicații)

Raport privind implementarea Strategiei sectoriale de cheltuieli pentru anul 2019

Sectorul "Justiția"

Acțiuni CBTM 2019 Cheltuieli CBTM 2019

Acordarea asistenţei juridice 

calificate garantate de stat pe 

toate tipurile de cauze (penale 

şi non-penale)

 Pentru perioada de raportare a fost acordată asistență juridică calificată 

garantată de stat în 48 515 de cazuri dintre care 38 663 au constituit cauze 

penale, 3 720 - cauze civile și 2 738 - cauze contravenționale.

15 952,0 15 952,0

Acordarea asistenţei juridice 

primare pentru localităţile 

rurale şi urbane

Pe parcursul anului 2019, au prestat servicii de asistenţă juridică primară 

garantată de stat 57 parajurişti, dintre care 23 parajuriști au prestat servicii de 

asistenţă în raza de activitate a OT Chişinău, 19 - în raza de activitate a OT 

Bălţi, 5 - OT Cahul şi 10 - OT Comrat. În total, în anul 2019 de asistenţă 

juridică primară prestată de către parajuriști au beneficiat 8 150 persoane. 

1 304,8 1 168,9 Soldul mijloacelor financiare neutilizate în sumă de 135,9 mii lei s-a 

format din cauza fluctuației parajuriștilor (angajare/concediere) pe 

parcursul anului.

Extinderea rețelei de 

parajuriști

Pentru anul 2019, a fost alocat buget pentru extinderea reţelei de parajurişti 

cu 10 unităţi, de la 52 de parajurişti  în 2018,  la 62 de parajurişti pentru 

2019, însă, pe parcursul anului 2019, s-au angajat doar 5 parajuriști. Pe 

parcursul anului 2019 au activat 57 de parajurişti, după cum urmează: OT 

Chişinău -23 unități; OT Bălţi – 19 unități; OT Cahul - 8 unităţi; OT Comrat 

– 12 unităţi. 

251,0 125,5 Soldul mijloacelor financiare neutilizate în sumă 125,5 mii lei s-a format 

din cauza nevalorificării mijloacelor financiare destinate remunerării 

parajuriştilor. Deşi oficiile teritoriale Comrat şi Cahul au anunțat 

nenumărate concursuri pentru angajarea parajuriştilor, nu a existat un 

interes din partea populației 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 reușește de a fi 

suplinit numărul de unităţi vacante de parajurişti 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.  

Revizuirea cuantumului 

remunerării avocaților care 

acordă asistență juridică 

garantată de stat

17 792,4 14 366,6 Pentru acțiunea respectivă mijloacele financiare au fost alocate pentru 

întregul an bugetar 2019. Soldul mijloacelor financiare neutilizate în 

sumă de 3 425,8 mii lei s-a format din cauza faptului că Hotărîrea 

CNAJGS nr. 23 din 27 decembrie 2018, prin care a fost majorată 

unitatea convențională, a întrat în vigoare la data de 1 martie 2019.

Total 39 762,2 35 603,7 4 158,5

B. Măsurile de politici – acceptate suplimentar la linia de bază – TOTAL, din care:
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Planificat Realizat Planificat Realizat Devieri (Explicații)

Raport privind implementarea Strategiei sectoriale de cheltuieli pentru anul 2019

Sectorul "Justiția"

Acțiuni CBTM 2019 Cheltuieli CBTM 2019

Coordonarea activităţii în 

domeniul teoriei şi practicii 

expertizei judiciare 

  Pe parcursul anului 2019 de către Centrul Național de Expertize Judiciare:

- au fost efectuate 3226 expertize judiciare;

- au fost elaborate 22 metodici-tip de efectuare a expertizelor judiciare;

- au fost instruiţi 13 experţi stagiari, 10 din ei au fost calificaţi ca experți 

judiciari iar 3 continuă stagierea;

- a asigurat instruirea iniţială şi continuă a experților în ţară şi peste hotare în 

volum total de 6234 ore de instruire;

- a asigurat participarea a  27 de experți la 14 conferinţe, întruniri, 

simpozioane intrenaţionale și a 123 de experţi, la conferinţe, mese rotunde 

naţionale;

- a fost îndeplinită evaluarea de supraveghere la cinci genuri de expertiză 

acreditate cu codurile 1.01; 1.02; 1.03 – expertiza dactiloscopică, 4.01 – 

expertiza grafoscopică, 16.01 – expertiza circumstanţelor accidentului rutier;

- a fost studiată teoria şi practica internaţională în domeniul expertizei 

judiciare.

10 957,8 9 388,3 Factorii principali, care au influențat la formarea soldului mijloacelor 

financiare neutilizate în sumă de 1 569,5 mii lei:

 - tergiversarea promovării modificărilor cadrului normativ (HG nr. 

194/2017 și nr. 195/2017), din care motiv nu a fost posibilă 

implementarea noilor genuri de expertize judiciare;

 - rezilierea contractelor cu furnizorii de servicii comunale destinate a fi 

folosite pentru sediul CNEJ de pe str. M. Cebotari,2 din motivul reținerii 

procedurii de începere a reparației sediului în cauză.

Achiziţia echipamentului 

modern necesar pentru 

cercetări şi investigaţii în 

cadrul expertizelor judiciare

Pe parcursul anului 2019 de către Centrul Național de Expertize Judiciare a 

fost procurat echipament, după cum urmează:

1. Maşină de şlefuit şi polisat BAINPOL – 134 280 lei;

2. Microscop portabil „Bresser” 60x-100x – 2 buc. x 3 000 lei = 6 000 lei;

3. Microscop portabil digital ASH-INHD  – 108 382,80 lei;

4. Echipament diagnoza auto „Launch X431” – 24 960 lei;

5. Aparat foto „Canon 700D” – 9 buc. x 11 202,00 = 100 818 lei;

6. Higrometru – 2 buc. x 265,00 lei = 530 lei.

472,9 375 Soldul mijloacelor financiare în sumă de 97,9 mii lei s-a format din 

motiv că o parte din echipament, prevăzut a fi achiziționat, a fost primit 

cu titlu gratuit de la PNUD-Moldova. 

Achiziția echipamentului 

modern necesar pentru 

cercetări și investigații și 

pregătirea profesională a 

experților pentru efectuarea 

genurilor noi de expertize

În scopul realizării acestei acțiuni prin Hotarârea Guvernului nr. 851 din 

20.08.2018 cu privire la aprobarea Cadrului bugetar pe termen mediu (2019-

2021)  au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 6 596,1 mii lei, însă 

prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nu au fost alocate mijloace 

financiare necesare. 

0,0 0,0

Total 11 430,7 9 763,3 1 667,4

Program/subprogram 40/09.  Expertiză legală 

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

A. Măsurile de politici - în curs de desfășurare care au acoperire financiară în linia de bază TOTAL
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Planificat Realizat Planificat Realizat Devieri (Explicații)

Raport privind implementarea Strategiei sectoriale de cheltuieli pentru anul 2019

Sectorul "Justiția"

Acțiuni CBTM 2019 Cheltuieli CBTM 2019

Asigurarea funcționalității 

activității Agenției Resurse 

Informaționale Juridice

Pe parcursul anului 2019, în vederea asigurării funcționalității instituției, au 

fost întreprinse un șir de activități și anume:                                                    -  

Registrul de stat al actelor juridice (www.legis.md) a fost completat cu 4152 

texte electronice ale actelor normative în limba de stat şi cu 4152 în limba 

rusă;

-  au fost modificate 1561 texte electronice ale actelor normative plasate pe 

web site în limba de stat şi 1561 în limba rusă;

- au fost examinate 7 petiții în termen recdepționate de la autorități publice, 

persoane juridice/persoane fizice;

- au fost recepționate 11 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 7 extrase autentificate, înregistrate în Registrul de evidență 

a serviciilor prestate/ Registrul conturilor de plată, în baza cererilor parvenit;                               

- au fost examinate în termen 1120 solicitări ce țin de Registrul garanțiilor 

reale mobiliare și testamentelor;                                                                                                     

- au fost examinate în termen 903 solicitări ce țin de Registrul dosarelor 

succesorale;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- au fost înregistrate 37500 cereri, fiind aplicate 115430 apostile și 

supralegalizate 2332 acte.

3 324,4 2 936,3 Factorii principali care au influențat la formarea soldului mijloacelor 

financiare neutilizate în sumă de 388,1 mii lei: 

- neprezentarea facturilor spre achitare de către prestatorii de servicii 

(facturile pentru serviciile prestate în luna decembrie a anului în curs se 

achită în luna ianuarie a anului viitor);

- contractele de prestare a serviciilor de aplicare a apostilei au fost 

încheiate doar pentru perioada de vară;

 - economii formate din contul mijloacelor financiare prevăzute pentru 

reparația tehnicii de calcul.

Versionarea şi popularea 

actelor juridice în Registrul de 

Stat al actelor juridice în 

limba de stat/rusă

La data de 30.05.2019 a fost încheiat contractul nr.57 pentru achiziționarea 

serviciilor de versionare și populare a tratatelor internaționale cu S.C. 

"PROEUROCONSULT" S.R.L. În baza contractului încheiat au fost 

versionate 1800 tratate.

200,0 198,7 Oferta propusă de operatorul economic a fost cu 1,3 mii lei mai mică 

comparativ cu bugetul prevăzut pentru acest scop.

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 2019

Sectorul "Justiția"

Acțiuni CBTM 2019 Cheltuieli CBTM 2019

Dezvoltarea şi mentenanţa 

registrelor (sistemelor 

internaţionale) aflate în 

gestiunea Agenției Resurse 

Informaționale Juridice

La data de 23.03.2019 a fost încheiat contractul de achiziționare a serviciilor 

de mentenanță a SIA Registrul de Stat al actelor juridice (legis.md) cu S.C. 

"LOGIGRUP" S.R.L. 

                                                                                                                                                                                                                                                              

La data de 12.04.2019 a fost încheiat contractul nr.MD-2019-04-12-000010-

1-11/37 de achiziționare a serviciilor de administrare/întreținere a 

infrastructurii tehnologiilor informaționale și comunicații cu 

S.R.L."RapidLink", unde au fost realizate următoarele servicii:                                                                                  

1. Administrarea centrului de procesare al Ministerului Justiției:  

  - administrarea serverelor, componenta hard și soft;

  - administrarea nodului de rețea central.                                                                             

2. Administrarea domeniului și a politicilor de domenii, inclusiv la nivel de 

rețea, stații de lucru, servere și servicii corporative.                                3. 

Administrarea serviciilor corporatrive: Poșta electronică, Accesul la internet, 

Active directory, web site, etc.                                               

4. Administrarea bazelor de date și a registrelor.                                                           

5. Administrarea site-lor Web gestionate de Ministerul Justiției.            

6. Prestarea serviciilor de suport utilizatorilor interni și externi în vederea 

utilizării resurselor TIC a Ministerului Justiției.                              7. 

Asigurarea securității sistemului informatic și prevenirea accesului 

neautorizat.                                                                                                  

8. Setarea sistemelor noi pe platforma M-Cloud.

3 552,3 807,4 Neaprobarea conceptelor și regulamentelor de organizare și funcționare a 

sistemelor informaționale e-Rețineri, e-Procura, e-Legislație, e-Executare 

au dus la neîncheierea contractelor de dezvoltare și mentenanță a 

acestora.

Total 7 076,7 3 942,4 3 134,3

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 2019

Sectorul "Justiția"

Acțiuni CBTM 2019 Cheltuieli CBTM 2019

Asigurarea activităţii 

Insitutului Naţional al Justiţiei 

În anul 2019 au fost desfășurate următoarele activități:                                                                                                                        

 - pe segmentul instruirii iniţiale, în perioada 01.01.2019-15.04.2019 şi-au 

desfăşurat cursurile de formare iniţială Promoţia XI-a (anii de studii 2017-

2019) cu un număr de 25 candidaţi la funcţia de judecător şi 19 candidaţi la 

funcţia de procuror.

În perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 Promoția XII (anii de studii 2018-

2020) cu un număr de 15 candidați la funcţia de judecător şi 20 candidaţi la 

funcţia de procuror.

În perioada 15.10.2019-31.12.2019 a avut loc formarea iniţială a Promoției 

XIII (anii de studii 2019-2021) cu 20 candidați la funcția de judecător și 20 

candidaţi la funcţia de procuror. 

În anul 2019, pentru examenele persoanelor care candidează la funcția de 

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

admise 191 de cereri. Din 118 cereri ale persoanelor care au candidat la 

funcția de judecător, au promovat examenul 84 persoane. Iar din cei 73 

persoane care au candidat la funcția de procuror, au promovat examenul 27 

persoane. 

Pe segmentul formarii continue,  pe parcursul anului 2019 au fost organizate 

340 de activităţi de formare continuă: seminare, ateliere de lucru, cursuri de 

formare, mese rotunde, conferințe etc., în cadrul cărora au fost instruite 7493 

de persoane, beneficiari ai INJ.

În anul 2019, formarea formatorilor s-a desfăşurat în mod planificat, fiind 

bazată pe necesităţile identificate. În total, în anul 2019, au fost instruiţi 115 

formatori (cu participări multiple) și organizate 13 activități de formare a 

formatorilor.

17 637,7 16 779,3 Factorii principali care au influențat la formarea soldului mijloacelor 

financiare neutilizate în sumă de 858,4 mii lei:

 - existența funcțiilor vacante pe parcursul anului;

 - lipsa necesității achitării prestațiilor sociale (indemnizația pentru 

incapacitate temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale 

angajatorului); 

 - optimizarea cheltuielilor pentru serviciile energetice, comunale, 

telecominicații, poștale;

 - neutilizarea mijloacelor financiare destinate achiziționării serviciilor și 

activelor nefinanciare.  

Total 17 637,7 16 779,3 858,4

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 privind proiectele 

de acte normative cu relevanță 

UE expertizate

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 1082 din 08.11.2018 cu privire la organizarea 

Cancelariei de Stat Centrul de armonizare a legislației a fost transferat din 

subordinea Ministerului Justiției în cea a Cancelariei de Stat.

0,0 0,0

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 2019

Sectorul "Justiția"

Acțiuni CBTM 2019 Cheltuieli CBTM 2019

Total 0,0 0,0 0,0

Asigurarea activității Agenției 

de Administrare a Instanțelor 

Judecătorești

Pe parcursul anului 2018 de către Agenție au fost soluționate 506 solicitări 

privind erorile în PIGD, 687 petiții, elaborate și publicate 12 rapoarte privind 

repartizarea aleatorie a dosarelor, 4 rapoarte privind publicarea hotărîrilor 

judectărești, 12 rapoarte privind înregistrarea audio a ședințelor de judecată, 

elaborate, generalizate  și publicate 192 rapoarte statistice în baza a 5304 

rapoarte prezentate de instanțe (15 judecătorii (42 sedii), 4 curţi de apel şi 

Curtea Supremă de Justiţie), efectuate 3 misiuni de audit intern in instanțele 

judecătorești. 

Agenţia a coordonat şi asigurat activitatea de organizare a instruirilor 

personalului instanţelor în cadrul Institutului National al Justiţiei. Astfel, pe 

parcursul anului 2019 au beneficiat de instruiri 2079 angajaţi din cadrul 

secretariatelor judecătoriilor şi curţilor de apel.  De asemenea, în perioada de 

referință cu suportul Programului pentru Justiție Transparentă au  fost 

instruiţi 1372 angajați ale instanțelor judecătorești privind modul de utilizare 

a versiunii PIGD 5.                                                               

3 383,6 1 383,0 Factorii principali care au influențat la formarea soldului mijloacelor 

financiare neutilizate în sumă de 770,6 mii lei: 

- neprezentarea facturilor spre achitare de către prestatorii de servicii 

(facturile pentru serviciile prestate în luna decembrie a anului în curs se 

achită în luna ianuarie a anului viitor);

- anularea procedurii privind achiziționarea echipamentului periferic în 

scopul asigurării extinderii utilizării aplicației de teleconferință la nivelul 

întregului sistem judiciar (nu au fost prezentate oferte pentru toate 

loturile, ce a constituit temei pentru anularea procedurii);

 - economii formate din contul mijloacelor financiare prevăzute pentru 

reparația tehnicii de calcul.

Dezvoltarea şi mentenanţa 

sistemului informaţional 

judiciar

Pe parcursul anului 2019 a fost încheiat Contractul nr. MD-2019-01-16-

000242-1-11/29 privind achiziționarea serviciilor de asigurare constantă a 

funcționalității, mentenanței precum și a securității tuturor componentelor 

Sistemului informațional judiciar (SIJ), echipamentelor și infrastructurii 

informaționale din instanțele judecătorești din Republica Moldova, prin 

prestarea unui complex de servicii de întreținere și deservire tehnică a 

echipamentului din SIJ, de hostare a portalului instanțelor judecătorești, a 

echipamentului periferic şi soft special, destinat desfășurării 

videoconferințelor, înregistrării audio/video a ședințelor de judecată, 

asigurarea securității transmiterii informaționale în cadrul SIJ precum și 

menținerea conectivității în instanțele judecătorești din Republica Moldova.

7 941,1 5 233,7 Soldul mijloacelor financiare nevalorificate în sumă de 2 707,4  mii lei s-

a format datorită faptului că dezvoltarea suplimentară a  Sistemului 

Informațional Judiciar a fort asigurată  cu suportul Programului pentru 

Justiție Transparentă (USAID).

Program/subprogram 40/15. Administrare judecătorească 

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 2019

Sectorul "Justiția"

Acțiuni CBTM 2019 Cheltuieli CBTM 2019

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  prin scrisoarea  nr.01.1/2055 din 28.02.2019.                                                                

Pe parcursul anului de referință au fost transmise în administrarea 

Ministerului Justiției terenul pentru construcția Judecătoriei Orhei, Drochia 

și Căușeni. Totodată, au fost înregistrate la Agenția Servicii Publice, 

drepturile patrimoniale ale Ministerului Justiției  asupra terenurilor 

nominalizate.

Concomitent, în cursul anului, a fost achiziționat Caietul de sarcini pentru 

serviciile de proiectare a clădirii noi a Judecătoriei Edineț, iar actualmente cu 

suportul consultativ al Băncii Mondiale, solicitat de Ministerul Justiției 

(AAIJ), proiectul se află în proces de ajustare la standardele internaționale în 

construcții.

12 318,6 34,8 Cauza neexecutării, pe obiecte:

 - Orhei și Căușeni - terenurile pentru clădirile noi a judecătoriilor au 

fost transmise în administrarea Ministerului Justiției la sfărșitul perioadei 

de gestiune;

 - Cahul - necesitatea unei decizii în privința propunerii de a construi un 

edificiu comun pentru Judecătorie și Curtea de Apel;

 - Hîncești - tergiversarea transmiterii terenului identificat în 

administrarea Ministerului Justiției din cauza alegerilor locale repetate;

 - Edineț - desfășurarea repetată a procedurii de achiziții publice și 

obținerea Temei tehnice pentru proiectarea clădirii noi în luna august 

2019 și ajustarea ulterioară a acesteia cu suportul Băncii Mondiale.

Total 23 643,3 6 651,5 16 991,8

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. 

23 458,0 20 261,9 Factorii principali care au influențat la formarea soldului mijloacelor 

financiare neutilizate în sumă de 3 196,1 mii lei:

- neprezentarea facturilor spre achitare de către prestatorii de servicii 

(facturile pentru serviciile prestate în luna decembrie a anului în curs se 

achită în luna ianuarie a anului viitor);

 - lipsa necesității achitării prestațiilor sociale (indemnizația la încetarea 

acțiunii contractului de muncă; indemnizația pentru incapacitate 

temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului); 

 - optimizarea cheltuielilor pentru serviciile energetice, comunale, 

telecominicații, poștale;

 - neînregistrarea de către Trezoreria de Stat a contractului cu privire la 

achiziționarea materialelor de construcție.

Implementarea acţiunilor din 

Planul de acţiuni privind 

implementarea Strategiei de 

dezvoltare a sistemului de 

probaţiune 2016-2020

Pentru anul 2019 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 2019 constituie 

următorul: din 80 acțiuni (100 %), 72 acțiuni au fost realizate (90%), 7 

acțiuni realizate parțial (8,75%) și 1 acțiune nerealizată (1,25%).

10 219,0 10 219,0

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 2019

Sectorul "Justiția"

Acțiuni CBTM 2019 Cheltuieli CBTM 2019

Identificarea și achiziționarea/

închirierea spațiilor necesare 

pentru activități de asistentă și 

consiliere

În perioada anului 2019, întru asigurarea funcționalității birourilor de 

probațiune au fost încheiate 31 contracte de comodat/ locațiune pentru 

perioada anului 2019, 11sedii ale birourilor de probațiune, fiind în gestiunea 

INP.

1 507,8 1 261,5 Optimizarea cheltuielilor pentru serviciile energetice și comunale.

Dezvoltarea bazei tehnico-

materiale prin achiziționarea a 

3 microbuze cu remorcă, 

pentru asigurarea atelierelor 

comunitare de executare a 

pedepsei în folosul 

comunității

Pe parcursul anului 2019 au fost achiziționate 19 unități de transport în baza 

licitațiilor publice nr. 21009588 din 07.08.2019 și licitației nr. 21012089 din 

08.10.2019, fiind întocmite contractele de achiziții publice: nr.102 din 

10.09.2019 cu achiziționarea a 10 unitați de transport, și nr 111 din 

21.10.2019 cu achiziționarea a 9 unități de transport.

4 560,0 4 560,0

Crearea Centrului de 

Monitorizare Electronică și 

achiziționarea echipamentelor 

necesare pentru monitorizarea 

electronică

La 18 iulie 2019 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr.335 privind

modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 827/2010. Conform

anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 827/2010 a fost modificat statul de

personal al INP și creată Direcția monitorizare electronică cu 12 unități, fapt

ce va permite efectuarea monitorizării electronice în regim de 24/24, inclusiv

și în zilele de odihnă și sărbătoare. Totodată, în această perioadă, întru

asigurarea unei bune activități a Centrului de monitorizare electronică au fost

procurate: 4 seturi de calculatoare performante, cât și sistem de navigare și de 

poziționare (GPS sau echivalent); aplicație de monitorizare electronică

(AME) - 1 unitate; sistem de urmărire a persoanelor din două piese (brățări

electronice) - 50 buc. (conform COP nr. 21009363 din 16.07.2019).  

De menționat că, prin Hotarârea Guvernului nr. 851 din 20.08.2018 cu

privire la aprobarea Cadrului bugetar pe termen mediu (2019-2021), în

scopul realizării acestei acțiuni au fost prevăzute mijloace financiare în sumă

de 316,0 mii lei, însă prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nu au

fost alocate mijloace financiare necesare. Astfel, prin HG nr. 519/2019

privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat

pentru anul 2019, au fost alocate mijloace financiare necesare realizării

acțiunii în cauză.

2 388,2 1 518,2 Soldul mijloacelor financiare în sumă de 870,0 mii lei s-a format din 

cauza neînregistrării de către Trezoreria de Stat a contractului cu privire 

la achiziționarea tehnicii necesare pentru dotarea Centrului de 

Monitorizare Electronică cu utilaj special. 

Total 42 133,0 37 820,6 4 312,4

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 2019

Sectorul "Justiția"

Acțiuni CBTM 2019 Cheltuieli CBTM 2019

Asigurarea funcţionării 

operaţionale a instanțelor 

judecătorești

Resursele financiare alocate au fost utilizate pentru asigurarea funcţionării 

operaţionale a instanțelor judecătorești, inclusiv: pentru salarizarea 

angajaților din sistem conform prevederilor Legii privind sistemul unitar de 

salarizare în sectorul bugetar nr. 270/2018, acoperirea cheltuielilor de 

întreținere a clădirilor administrative și altor cheltuieli curente. În anul 2019 

au continuat acțiuni în vederea specializării instanțelor prin comasarea 

sediilor și asigurarea logistică a acestora. 

395 875,7 390 671,7 Soldul neexecutat al mijloacelor financiare reprezinta 5204 mii lei (circa 

1,3%) și este condiționat, în mare măsură, de existența posturilor vacante 

(pe parcursul anului 2019 în mediu 399 posturi vacante, inclusiv 52 

posturi de judecător). 

Reconstrucția clădirii 

Judecătoriei Chișinău, sediul 

Buiucani, bd. Ștefan cel Mare 

și Sfînt nr. 200, mun. 

Chișinău

Inițial în bugetul aprobat au fost alocate 2 531,2 mii lei. La rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2019 au fost alocate suplimentar resurse financiare 

în mărime de 1 049,7 mii lei pentru achitarea integrală a datoriilor cu termen 

de achitare expirat, formate la finisarea lucrărilor de reconstrucție. 

3 580,9 3 580,8

Crearea condițiilor de acces al 

persoanelor cu dizabilități în 

instanțele judecătorești

Prin Hotarârea Guvernului nr. 851 din 20.08.2018 cu privire la aprobarea 

Cadrului bugetar pe termen mediu (2019-2021), în scopul realizării acestei 

acțiuni au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 1 700,0 mii lei, însă 

în Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nu au fost incluse alocații în 

acest scop. 

0,0 0,0

Total 399 456,6 394 252,5 5 204,1

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

C.Măsuri de politici noi

Program/subprogram 40/18.  Înfăptuirea justiției

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

Program/subprogram 40/19.  Organizarea activitații sistemului Procuraturii

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 2019

Sectorul "Justiția"

Acțiuni CBTM 2019 Cheltuieli CBTM 2019

Asigurarea independenţei şi 

bunei funcţionări a 

Consiliului Superior al 

Procurorilor

Pe parcursul anului 2019 în vederea realizării activității sistemului 

procuraturii au fost întreprinse un șir de activități și anume:                                                                                                    

- a fost modificat Codul de etică a procurorilor prin Hotărârea CSP nr.1-

16/2019 din 14.02.2019;

- a fost modificat Regulamentul cu privire la Colegiul pentru selecția și 

cariera procurorilor și procedura de selecție și carieră a procurorilor, aprobat 

prin Hotărârea nr.12-14/17 din 23.02.2017 (Hotărârea CSP nr.1-50/2019 din 

30.05.2019);

- a fost armonizat și actualizat cadrul normativ instituțional în baza Hotărârii 

CSP nr.1-50/2019 din 30.05.2019;                        

- au fost îmbunătățite procedurile de concurs, asigurarea previzibilității 

procedurii de selecție și carieră, atribuirea caracterului echitabil al actului de 

evaluare a procurorilor, dar și îmbunătățirea reglementărilor în materie;                                                                                                                                                

În domeniul instruirii inițiale au fost realizate următoarele activități: 

- au fost aprobate 20 de locuri pentru a fi scoase la concursul de admitere, la 

cursurile de formare inițială a candidaților la funcția de procuror în cadrul 

INJ (Hotărârea nr.1-11/2019 din 14.02.2019; 

 - a fost avizat proiectul Planului de formare inițială a candidaților la funcția 

de judecător și procuror pentru perioada 15.10.2019-15.04.2021 (hotărârea 

nr.1-86/2019 din 27.09.2019); 

 - a fost prezentată INJ lista procurorilor propuși pentru desemnare în calitate 

de conducători ai stagiilor de practică pentru audienții cursurilor de formare 

inițială (Hotărârea nr.1-63/2019 din 03.07.2019).                                             

11 166,9 8 058,5 Factorii principali care au influențat la formarea soldului mijloacelor 

financiare neutilizate în sumă de 3 108,4 mii lei:

 - existența funcțiilor vacante pe parcursul anului;

 - neprezentarea facturilor spre achitare de către prestatorii de servicii 

(facturile pentru serviciile prestate în luna decembrie a anului în curs se 

achită în luna ianuarie a anului viitor);

 - lipsa necesității achitării prestațiilor sociale (indemnizația la încetarea 

acțiunii contractului de muncă; indemnizația pentru incapacitate 

temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului); 

 - optimizarea cheltuielilor pentru serviciile energetice, comunale, 

telecominicații, poștale;

 - neutilizarea mijloacelor financiare destinate reparației curente a 

spațiului preconizat pentru arhiva CSP;

 - neutilizarea mijloacelor financiare destinate pentru 

achiziționarea/instalarea mobilierului pentru arhiva CSP.

Fortificarea capacităților CSP 

și ale Colegiilor din subordine 

prin procurarea de 

autoturisme

În scopul realizării acestei acțiuni, prin Hotarârea Guvernului nr. 851 din 

20.08.2018 cu privire la aprobarea Cadrului bugetar pe termen mediu (2019-

2021) au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 900,0 mii lei, însă în 

Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nu au fost incluse alocații în acest 

scop. 

Din contul economiilor formate la linia de bază (Compartimentul A), în anul 

2019 a fost achiziționat un autoturism pentru primirea delegațiilor.

629,5 629,5

Dotarea cu sisteme 

electronice și crearea paginii 

web a CSP

În scopul realizării acestei acțiuni, prin Hotarârea Guvernului nr. 851 din 

20.08.2018 cu privire la aprobarea Cadrului bugetar pe termen mediu (2019-

2021) au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 492,0 mii lei, însă în 

Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nu au fost incluse alocații în acest 

scop. 

Pagina web a fost elaborată cu suportul Consiliului Europei și transmisă CSP 

cu titlul gratuit.

0,0 0,0 -

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 2019

Sectorul "Justiția"

Acțiuni CBTM 2019 Cheltuieli CBTM 2019

Instalarea sistemelor de 

control acces pentru 

asigurarea securității 

instituției 

 În scopul realizării acestei acțiuni, prin Hotarârea Guvernului nr. 851 din 

20.08.2018 cu privire la aprobarea Cadrului bugetar pe termen mediu (2019-

2021) au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 170,0 mii lei, însă în 

Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nu au fost incluse alocații în acest 

scop. 

Cheltuielile pentru instalarea sistemelor de control acces pentru asigurarea 

securităţii instituţiei au fost suportate de Procuratura Generală, în gestiunea 

căreia se află clădirea.

0,0 0,0

Dotarea CSP cu aparat 

poligrafic

Prin Hotarârea Guvernului nr. 851 din 20.08.2018 cu privire la aprobarea 

Cadrului bugetar pe termen mediu (2019-2021), în scopul realizării acestei 

acțiuni au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 135,0 mii lei, însă în 

Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nu au fost incluse alocații în acest 

scop. 

De menționat că prin modificările operate la Legea nr. 3/2016 cu privire la 

Procuratură, articolele 20 și 22 (testarea cu aparat poligraf) au fost excluse.

0,0 0,0 -

Perfecționarea continuă a 

membrilor Colegiilor 

subordonate și angajaților 

Aparatului CSP

În scopul realizării acestei acțiuni, prin Hotarârea Guvernului nr. 851 din 

20.08.2018 cu privire la aprobarea Cadrului bugetar pe termen mediu (2019-

2021)  au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 203,0 mii lei, însă în 

Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nu au fost incluse alocații în acest 

scop. 

Din contul economiilor formate la linia de bază (Compartimentul A), în anul 

2019 au fost organizate cursuri, ateliere de lucru și seminare pentru 

perfecționarea continuă a angajaților Aparatului CSP și a membrilor 

Colegiilor subordonate. În total au fost antrenați 54 persoane.

143,7 143,7

Elaborarea sistemelor 

informaționale automatizate: 

Registrul informației privind 

evaluarea performanțelor 

procurorilor; Registrul 

informației privind selecția și 

cariera procurorilor; Registrul 

informației privind cadrul 

disciplinar; Registrul 

informației privind 

gestionarea documentelor; 

Registrul informației privind 

resursele umane

În scopul realizării acestei acțiuni, prin Hotarârea Guvernului nr. 851 din 

20.08.2018 cu privire la aprobarea Cadrului bugetar pe termen mediu (2019-

2021) au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 125,0 mii lei, însă în 

Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nu au fost incluse alocații în acest 

scop. 

Din contul economiilor formate la linia de bază (Compartimentul A), în anul 

2019 a fost achiziționat sistemul informațional automatizat, conform 

necesităților CSP, în baza contractului nr.5.4 din 15.03.2019 încheiat cu Î.S. 

MoldData.

300,0 300,0

Total 12 240,1 9 131,7 3 108,4

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 2019

Sectorul "Justiția"

Acțiuni CBTM 2019 Cheltuieli CBTM 2019

Total pe subprograme 941 360,1 885 021,2 56 338,9

TOTAL:

A. Măsurile de politici - în 

curs de desfășurare care au 

acoperire financiara în linia 

de baza 

908 333,3 856 670,0 51 663,3

TOTAL: 

B. Măsurile de politici – 

acceptate suplimentar la linia 

de bază 

32 726,8 28 051,2 4 675,6

TOTAL: 

C. Măsuri de politici noi

300,0 300,0 0,0

Total A + B + C 941 360,1 885 021,2 56 338,9


