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Strategia 

sectorială de cheltuieli în domeniul Justiţiei, 2017-2019 

 

 

1. Analiza sectorului şi tendinţe principale 

 

1.1 Prezentarea generală a sectorului 

 

Sectorul Justiţiei este compus din Ministerul Justiţiei şi autorităţile administrative din 

subordine, conform Hotărîrii Guvernului nr. 736 din 3 octombrie 2012 şi alte autorităţi 

publice independente de minister, precum Consiliul Superior al Magistaraturii, Curtea 

Supremă de Justiţie, Curţile de Apel şi instanţele judecătoreşti, Procuratura Generală, 

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

Consiliul de Mediere. Sarcina principală a sectorului este asigurarea supremaţiei legii şi 

respectarea drepturilor omului prin consolidarea independenţei, responsabilităţii, 

imparţialităţii, eficienţei şi transparenţei sectorului.  

 Sectorul Justiţiei ține de elaborarea politicilor în domeniul justiției și a drepturilor 

omului, asigurarea accesului la justiție, înfăptuirea propriu-zisă a actului de justiție, 

administrarea urmăririi penale la etapa prejudiciară și asigurarea ispășirii pedepsei în condiții 

de libertate. La cele enumerate mai sus se adaugă supravegherea cadrului normativ în partea 

ce se referă la profesiile conexe, precum și pregătirea profesională a cadrelor în domeniul 

dreptului. 

 

1.2 Sursele de finanţare şi programele 

 

Produsul intern brut pentru anul 2016 se estimează în sumă de 132,7 mild. lei, cu o 

majorare reală comparativ cu anul 2015 de 2%. Respectiv, în 2016 bugetul alocat instituțiilor 

din sector a ajuns să constituie 769,1 mln. lei. În valori relative (Figura 21), cheltuielile pentru 

justiție constituie în 2016 0,58% din PIB (față de 0,51% în anul precedent) și 1,46% din 

bugetul public național (față de 1,22% în 2015). 

 

Pe parcursul a trei ani de implementare a SRSJ (2013-2015) au fost valorificate 62% 

din bugetul alocat pentru reformă, celelalte 38% urmând a fi valorificate în 2016. Reieșind din 

aceasta povara reformei justiției asupra bugetului public național este semnificativ mai mare 

decât în anii precedenți. Totuși, ținem să menționăm că în mare parte această povară ține de 

majorarea salariilor actorilor din sectorul justiției (52,8 milioane lei) care s-a implementat 

gradual. Fără această acțiune de reformă, care a fost pe deplin asigurată de către bugetul 

public național, bugetul alocat pentru implementarea SRSJ în 2016 este de 298,6 milioane lei 

– realizabil în condițiile defalcării unui suport bugetar direct. 
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Figura 1 Repartizarea instituţională a 

alocaţiilor bugetare pentru sectorul Justiţiei 

în 2012-2016, mil. lei  

 

Figura 2 Dinamica alocaţiilor bugetare 

pentru sectorul Justiţiei în 2012-2016, % 

 

 

Sursa: Ministerul Finanţelor, Biroul Naţional de Statistică 

 

Ministerul Justiției este instituția responsabilă de elaborarea și promovarea politicii 

statului în domeniul justiției și a drepturilor omului. Începând cu anul 2011 Ministerul Justiției 

este responsabil de coordonarea activităților în vederea realizării Strategiei de Reformare a 

Sectrorului Justiției 2011 - 2016 (SRSJ). În acest sens, Ministerul asigură activitatea 

Secretariatului grupurilor de lucru pentru coordonarea și monitorizarea SRSJ , care este 

responsabil de organizarea ședințelor precum și de elaborarea rapoartelor de monitorizare 

privind realizarea acțiunilor din Planul de acțiuni pentru implementarea SRSJ.  

Sistemul judiciar este format din Curtea Superemă de Justiție, curțile de apel și 

judecătorii. De organizarea, funcționarea și asigurarea independenței sistemului judicar este 

responsabil Consiliul Superior al Magistraturii. Odată cu majorarea numărului de judecători 

(296 în 2015 față de 270 în 2014)  în instanțele judecătoreşti se observă o scădere în  sarcina 

lunară de dosare per judecător (25 pentru anul 2015 față de 27 în anul 2014) precum și a  

duratei de soluționare a cauzelor civile de la 179 zile în anul 2014 la 111 zile în 2015 și a 

cauzelor penale de la 214 zile în anul 2014 la 198 zile în anul 2015. Deși în 2014 rata de 

soluționare a dosarelor1 era în scădere, în anul 2015 se poate observa o creștere  semnificativă 

atingînd cifra de 104% în anul 2015 la dosarele civile față de 66% în anul 2014 și 94% în anul 

2015 față de 84% în anul 2014 (Figura 3). 

Despre calitatea actului de justiție ne vorbesc în mod indirect numărul de adresări în 

instanțele superioare – curțile de apel și Curtea Supremă de Justiție. Tendința de creștere a 

ponderii materialelor soluționate în curțile de apel (18,6% față de numărul de materiale 

soluționate în primă instanță) vorbește despre o percepție negativă vizavi de calitatea actului 

de justiție în primă instanță. În același timp crește încrederea în actul de justiție din cadrul 

curților de apel ceea ce putem demonmstra prin scăderea ponderii materialelor soluționate în 

CSJ (5,6% din numărul corespunzător). Rata de soluționare a cauzelor în curțile de apel a 

                                                           

1Raportul dintre numărul de cauze civile/dosare penale soluționate și cele intrate pe rol în cursul anului. 
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crescut considerabil odată cu introducerea funcției de asistent judiciar în cadrul  curților de 

apel (99.1% de cauze soluționate în anul 2015 față de 92,3% în anul 2014).  

 

Figura 3 Dinamica ratei de soluţionare (%) și a 

duratei de soluționare a materialelor (zile) de 

către prima instanță în 2011-2015 

 

 
 

 

 

Figura 4 Ponderea materialelor soluționate în 

instanțele superioare de judecată, 2011-2015 

 

 

Sursa: Consiliul Superior al Magistraturii 

 

Rata infracționalității este în descreștere în anul 2015, ceea ce duce la micșorarea 

numărului de dosare penale conduse sau exercitate de Procuratură.  Odată cu creșterea 

numărului de procurori -773 în anul 2015, față de  744 în anul 2014, se observă o scădere 

ușoară și a numărului de dosare per procuror, care  este  86 de dosare în anul 2015 față de 92 

de dosare în anul 2014 (Figura 5). Cu toate că se denotă insuficiența personalului auxiliar în 

organele procuraturii, ceea ce duce la tergiversarea examinării dosarelor din motivul că este 

necesar de a fi executate și alte atribuții ce țin de lucru nerelaționat cu implementarea politicii 

penale (petiții, chestiuni administrative, etc.) care revin unui procuror, sistemul organelor 

procuraturii face față exigențelor. Ponderea dosarelor terminate (prin transmiterea în judecată, 

condițional suspendate sau încetate) este constantă, constituind 54% în cazul dosarelor de 

urmărire penală exercitate și 46% în cazul celor conduse. În același timp, ponderea dosarelor 

rămase în gestiune se menține aproape la același nivel : în 2015 aceasta a constituit 15% 

pentru dosarele exercitate și 22% pentru dosarele conduse (față de 14 și 23%  în anul 2014) 

(Figura 6). 



4 

Figura 5 Nivelul infracționalității și sarcina 

anuală de cauze penale per procuror, 2012-

2015 

 

Figura 6 Numărul de urmăriri penale și 

ponderea cauzelor penale rămase în 

gestiune, 2012-2015 

 
 

Sursa: Procuratura Generală, Biroul Național de statistică 

 

Accesul tuturor cetățenilor la justiție echitabilă este asigurat de către Stat și anume prin:  

a) asistenţă juridică primară;  

         b) asistenţă juridică calificată 

  Asistența juridică garantată se acordă cetățenilor în condițiile prevăzute de lege cu 

venituri mici, fie sub formă de consiliere juridică, fie sub formă de servicii de avocatură. 

Începând cu 2015 serviciile parajuriștilor sunt contractate integral din bugetul public (până în 

2014, onorariile acestora au fost achitate din contul mijloacelor proiectelor de asistență 

externă). 

Cu referire la serviciile de 

avocatură, numărul beneficiarilor 

acestora a fost în continuă 

creștere. Astfel, în 2015 - 43949 

persoane au beneficiat de asistență 

juridică garantată de stat. Numărul 

avocaților care acordă asistență 

juridică garantată a crescut în anul  

2015 pînă la  507 în comparație cu 

484 în anul 2014, ceea ce a dus și 

la creșterea onorariilor anuale ale 

avocaților ajungând să constituie 

20,052 milioane lei. Respectiv, 

costul unei decizii de asistență 

juridică garantată de stat a 

constituit în 2015 - 478 lei în 

comparație cu 390 lei în 2014 

(Figura 7).  

Figura 7 Asistența juridică garantată de stat, 2011-

2015 

 

 

 
Sursa: CNAJGS 
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Expertiza judiciară se 

efectuiază de experții calificați ai 

Centrului Național de Expertiză 

Judiciară (CNEJ). (Figura 8). 

Activitatea sa de bază constă în 

efectuarea expertizelor şi 

constatărilor tehnico-ştiinţifice. Pe 

parcursul anului 2015 CNEJ a 

efectuat 1963 expertize judiciare 

şi  a remis ordonatorilor fără 

executare 607 materiale.   

În 2015 timpul mediu de 

aflare a expertizei în CNEJ (de la 

data parvenirii materialului pînă la 

data predării raportului) îl 

constituie 194 zile (faţă de 144 de 

zile în anul 2014).  

Timpul efectuării  unei 

expertize simple îl constituie în a. 

2015 – 5,4 zile (jumătatea 

expertizelor sunt efectuate în 

termenul prevăzut de cadrul 

legislativ - pînă la 5 zile). La 

moment CNEJ se confruntă cu o 

lipsă considerabilă de personal 

calificat (experți) ceea ce a dus la 

încetinirea procesului de efectuare 

a expertizelor.  

 

 

 

Figura 8 Expertiza judiciară, 2011-2015 

 

 
 

Sursa: CNEJ 

 

Centrul de Informații Juridice este responsabil de perfecționarea și dezvoltarea 

sistemului unic de informare juridică, păstrării variantelor oficiale ale actelor legislative şi 

normative, acumulării, păstrării, sistematizării şi difuzării  automatizate a informaţiei din 

Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova, Registrul garanțiilor reale 

mobiliare, Registrul dosarelor succesorale şi testamentelor, Registrul procedurilor de 

executare, Registrul cazurilor de reținere, arest și detenție, Registrul unic al procurilor, precum 

şi coordonarea activităţii în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor. Pe 

parcursul anului 2015 baza online de acte normative a fost completată cu 4,778 mii de acte  

comparativ cu 4,643 mii de acte juridice, plasate în anul 2014. O direcție prioritară de 

activitate a instituției ține de perfecționarea funcționalității bazei de date, inclusiv prin 

flexibilizarea motorului de căutare pe pagina web și asigurarea accesului la versiunile 

anterioare ale actului normativ. Atenția publicului larg pentru reforma justiției, caracterul  

informativ  al paginii  web, dar și prezența activă a ministerului pe rețelele sociale a permis 

sporirea numărului de vizualizări  la 3,13 mln în 2016 comparativ cu 2,23 mln în 2014 și 2,17 

mln în 2013. (Figira.9) 
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Figura 9. Dinamica vizualizărilor  paginii web a Ministerului Justiției pe anii 2013-2014-

2015 

 

2,17 mln

2,23 mln

3,13 mln

Vizualizări

2013 2014 2015

 

 

 

 

Institutul Naţional al Justiţiei este  instituţia publică care realizează instruirea 

candidaţilor la funcţiile de judecător şi procuror, perfecţionarea profesională a judecătorilor şi 

procurorilor în funcţie, precum şi a altor persoane care contribuie la înfăptuirea justiţiei. 

În ceea ce privește instruirea inițială, putem observa o creştere semnificativă a 

numărului de concurenți pentru locurile de studii oferite în cadrul instituției (Figura 10). În 

cazul instruirii continue, se face remarcată creșterea numărului de certificate eliberate de către 

INJ în legătură cu numărul mai mare de activități de instruire desfășurate întru implementarea 

acțiunilor din SRSJ. În anul 2015 au fost eliberate 6925 de certificate de instruire în pofida 

micşorării numărului de activităţi. Astfel, remarcăm un interes sporit din partea beneficiarilor 

pentru participare la cursuri de instruire. Costul unui certificat raportat la cheltuieli  pentru 

anul 2015 constituie 1964 lei per certificat, unde urmărim o creştere neconsiderabilă față de 

anul 2014 unmde costul certificatului constituia 1916 lei. 
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Figura 10 Instruirea inițială în cadrul 

Institutului Național de Justiție, 2011-2015 

 

Figura 11 Instruirea continuă în cadrul 

Institutului Național de Justiție, 2011-2015 

 
 

Sursa: Institutul Național de Justiție, Ministerul Finanțelor 

 

Mediere – modalitate de soluţionare alternativă a litigiilor pe cale amiabilă, în cadrul 

unui proces structurat, flexibil şi confidenţial, cu asistenţa unui sau mai multor mediatori. Pînă 

în mai 2015, 655 de persoane au obținut atestarea necesară pentru a practica activitățile de 

mediere. Datorită faptului că în iulie 2015 a fost adoptată în a doua lectură noua lege cu 

privire la mediere, care a intrat în vigoare în august 2015, s-a modificat procedura de atestare 

a mediatorilor. Drept rezultat, ultimele atestate eliberate au fost în mai 2015, sesiunea de 

toamnă fiind suspendată. Registrul de stat al mediatorilor urmează să fie adoptat, conform 

legii noi, printr-o hotărîre de guvern, astfel, unica evidență este tabelul mediatorilor 

(http://justice.gov.md/public/files/file/mediatori/007._Tabelul_mediatorilor_actualizat_la_situ

atia_21_05_2015.pdf). Cu toate că deja avem un număr impunător de mediatori, instituția 

medierii nu este pe larg aplicată, nu există un mecanism care ar permite colectarea sistematică 

a datelor cu privire la cazurile mediate, iar cetățenii țării nu cunosc în suficientă măsură care 

sunt avantajele medierii și care sunt căile de soluționare alternativă a disputelor. În legătură cu 

aceasta, prioritar în domeniul medierii este organizarea campaniilor informaționale care ar 

spori gradul de conștientizare a populației privind serviciile de mediere. 

 

Proiectul bugetului de stat pentru anul 2016 şi estimările pentru anii 2017-2018 pentru 

Centrul de Armonizare a Legislaţiei, preconizează cheltuieli aferente realizării obligaţiilor 

statuate prin HG nr. 190 din 21.02.2007, dar şi a obligaţiilor ce relevă din implementarea 

Acordului de Asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană şi a Acordului 

privind instituirea Zonei de Liber Schimb dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, 

obiective şi obligaţii ce cuprind în sine implementarea succesivă a Planurilor Naţionale de 

Armonizare a Legislaţiei (PNAL). PNAL 2015 cuprinde 96 măsuri legislative de transpunere 

pe care autoritățile de linie urmau să le inițieze și să le promoveze pe parcursul anului 2015 și 

are în vedere obligația transpunerii a 139 acte juridice ale UE, toate actele UE fiind incluse în 

Acordul de Asociere RM-UE. Din cele 96 măsuri planificate, 41 au fost realizate, constatînd 

transpunerea parțială a 59 acte juridice UE. Rămîn restante 55 de măsuri legislative, care se 

http://justice.gov.md/public/files/file/mediatori/007._Tabelul_mediatorilor_actualizat_la_situatia_21_05_2015.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/mediatori/007._Tabelul_mediatorilor_actualizat_la_situatia_21_05_2015.pdf
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află la diverse etape de realizare, nefiind asigurată transpunerea a 73 acte juridice UE. ( Figura 

12) 

 

 

Figura 12.   

 

 
 

 

Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești asigură activitatea organizatorică şi 

administrativă efecientă a judecătoriilor şi a curţilor de apel. 

Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești a fost creată în anul 2016 curent prin 

redenumirea Departamentului de Administrare Judecătorească și este responsabilă de 

 asigurarea  activitatății organizatorice a instanţelor judecătoreşti, ţinerea  evidenţa şi analiza 

statisticii judiciare, dezvoltarea sistemului informaţional judiciar, gestionarea activităților de 

instruire a personalului secretariatelor instanţelor judecătoreşti, organizarea activitatiilor de 

management financiar, controlul şi auditul intern în cadrul instanţelor judecătoreşti și 

îndeplinirea  altor funcţii atribuite în competenţa Agenţiei, conform legislaţiei.  

Ispășirea pedepsei în 

condiții neprivative de libertate au 

luat amploare odată cu crearea 

Serviciului Probațiune în 2007 și 

adoptarea ulterioară a Legii cu 

privire la probațiune. Din 

momentul creării instituției (în 

prezent Inspectoratul Naţional 

de Probațiune), numărul de 

benefeciari în sistemul de 

probațiune a crescut şi constituie  

10483 persoane în 2015. Numărul 

minorilor aflaţi în probaţiune a 

crescut pînă la 153 persoane. Din 

perspeciva resocializării 

persoanelor care ispășesc 

Figura 93. Beneficiarii sistemului de probațiuni, 2011-

2015 

 

 
Sursa: OCP 
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pedeapsa în condiții neprivative 

de libertare, performanța 

serviciului a fost foarte bună. 

Astfel, comiterea repetată a crimei 

printre beneficiarii probaţiunii a 

rămas aproape neschimbată faţă 

de anul precedent constituind 

5,2%. (Figura 13) 

Pe termen mediu este prioritar de a finaliza elaborarea programelor individualizate de 

probațiune, de a implementa campanii informaționale în cadrul comunităților care vor stimula 

re-socializarea eficientă a beneficiarilor probațiunii. Totodată, întru eficientizarea evidenței 

subiecților probațiunii se implementează un proiect-pilot care permite monitorizarea 

electronică a beneficiarilor din sistem. 

 

În anul 2015 Direcţia apostilă a Ministerului Justiţiei a apostilat 95,479 acte, 

aproximativ la același nivel ca și în anul precedent. Cheltuielile publice anuale pentru 

serviciile de apostilă se cifrează la 1167,2 mii lei, ceea ce presupune un cost unitar 12,22 lei. 

Din august 2013 Ministerul Justiţiei a lansat serviciul e-Apostilă, care are drept scop 

modernizarea serviciilor prestate cetăţenilor prin aplicarea noilor sisteme de procesare a 

informaţiei, pentru a oferi servicii de calitate la costuri adecvate.Ținând cont de faptul că 

beneficiarii serviciilui sunt persoane care rezidă în străinătate, avantajul principal este 

posibilitatea de accesare a serviciului la distanță. Totodată, ponderea actelor apostilate online 

a scăzut în 2015 de la 5,4 la 2,8%, un obstacol iminent în prestarea serviciului fiind 

necesitatea deținerii semnăturii digitale. (Figura 14) 

Figura 14. Acte apostilate, 2012-2015 

 

 

 
 

 

1.3 Problemele principale 

Problemele de fond ale sectorului țin de încrederea redusă a cetățenilor în justiție și de 

percepția privind coruptibilitatea înaltă a sistemului. Aceste probleme, de rând cu necesitatea 

susținerii procesului de integrare europeană și a edificării unui climat de afaceri sănătos, au 
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fost identificate drept probleme cheie în cadrul Strategiei de Reformă a Sistemului de Justiție 

2011-2016. De menționat, că în conformitate cu Barometrul Opiniei Publice din noiembrie 

2015 (Figura 5), tendințele pozitive conturate în 2014 au arătat o creştere considerabilă  în 

anul 2015. Ponderea persoanelor care „nu prea” sau „deloc” nu au încredere în justiție a 

crescut de la 74 la 83%. Respectiv, procentajul persoanelor care au, oarecum, încredere în 

justiție s-a micşorat considerabil de la 20 la 11%,  „multă” încredere în justiţie au doar 1%. 
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Figura 15 Încrederea cetățenilor în justiție, 2011-2015 

 
Sursa: Barometrul Opiniei Publice,  

 

Una din problemele principale în vederea absorbirii mijloacelor finaciare planificate a fost faptul că 

instituțiile responsabile din sector au activat în primele patru luni ale anului în baza unui 

buget provizoriu. În conformitate cu normele bugetare, aceasta presupune finanțarea acțiunilor 

începute în anul precedent în funcție de parametrii prestabiliți, fără a iniția noi acțiuni. Bugetul 

pentru 2015 a fost aprobat în luna aprilie, astfel încât de facto și de jure, doar în luna mai au putut fi 

demarate acțiuni de politici noi. 

La data de   30 iulie 2015, Ministerul Finanțelor a anunțat suspendarea efectuării unor cheltuieli din 

bugetul de stat. Astfel, începând cu luna iulie achizițiile publice pentru contractarea de lucrări și 

servicii au fost efectiv stopate. În aceste circumstanțe, capacitatea instituțională de a valorifica 

mijloacele bugetate pentru implementarea acțiunilor de reformă a devenit irelevantă. Ministerul 

Justiției, în calitate de instituție coordonatoare a reformei a întreprins o serie de pași decisivi în 

vederea deblocării minimului necesar pentru continuarea reformei. În particular, a fost considerată 

prioritară: (1) finanțarea activităților ce țin de îndeplinirea condiţionalităţilor din Matricea de 

politici, anexă la Acordul de finanţare dintre Guvernul RM şi UE; (2) finanțarea activităților cu 

caracter continuu și anume cheltuielile salariale aferente unor prestatori de servicii; (3) achitarea 

datoriilor pe lucrările executate/serviciile prestate; și (4) finanțarea lucrărilor de 

reconstrucție/renovare a sediilor care urmau a fi finalizate în anul 2015. 

Un aspect esențial din punct de vedere al finanțării reformei în 2015 a fost lipsa suportului bugetar, 

precum şi a asistenţei din partea mai multor parteneri de dezvoltare. Prin urmare, bugetul inițial 

alocat sectorului Justiția întru implementarea acțiunilor din SRSJ a fost diminuat cu 49% de 

la 280,6 milioane lei la doar 144,2 milioane lei. În rezultatul acestei diminuări, o serie de acțiuni 

importante din SRSJ nu au fost finanțate și, prin urmare, nu au fost implementate plenar. 

 

 

De rând cu problemele de percepție, menționate mai sus, domeniul Justiției se confruntă 

cu o serie de probleme sistemece condiționate de cadrul limitat de resurse disponibile până la 

lansarea reforemei. Per ansamblu, printre acestea se numără: 

 Infrastructura fizică degradată a instanțelor judecătorești și a organelor procuraturii; 

 Lipsa echipamentului performant care să asigure efectuarea expertizelor legale; 

 Lipsa unui sistem informațional coprehensiv care să corespundă necesităților 

sectorului; 
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 Gradul scăzut de cunoaştre de către cetățeni a căilor de înfăptuire a justiţiei; 

 Accesul limitat al populației la servicii publice de înaltă calitate; 

 Tergiversarea examinării cauzelor penale,  

 Numărul insuficient al celulelor pentru deținerea numărului mare de inculpați în cadrul 

instanțelor judecătorești; 

 Condiţii inadecvate de deținere a inculpaților în judecătorii, 

 Sporirea numărului de cauze penale în exercitarea și în conducere la procurori în 

legătură cu creșterea infracționalității, inclusiv în domeniul informatic, de corupţie şi 

din sectorul financiar-bancar; 

 Condiţii de lucru inadecvate şi spaţiu insuficient pentru amplasarea personalului 

scriptic în sediile actuale ale organelor procuraturii; 

 Măsuri pentru asigurarea interacţiunii procuraturii cu societate. Lipsa în procuraturi a 

birourilor amenajate pentru audienţa cetăţenilor şi recepţionarea adresărilor, care ar 

asigura măsuri de securitate pentru angajaţii procuraturii; 

 Mediatizarea insuficientă privind beneficiile utilizării mecanismelor alternative de 

soluţionare a disputelor; 

 Necesitatea înlăturării lacunelor în funcționarea Programului integrat de gestionare a 

dosarelor (PIGD); 

 Necesitatea măsurării performanței instanțelor de judecată; 

 Necesitatea  gestionării optime a resurselor conform obiectivelor entităţii publice, pe 

baza principiilor bunei guvernări, prin implementarea sistemului de management 

financiar şi control şi a activităţii de audit intern în sectorul public; 

 Necesitatea prevenirii manipulărilor la repartizarea dosarelor; 

 Necesitatea menținerii nivelului inalt de calificare a personalului secretariatului 

instanțelor de judecată; 

 Lipsa unui Centru de monitorizare electronică a persoanelor supuse probațiunii; 

 Personal nespecializat privind modul de utilizare a programelor de corecție a 

comportamentului; 

 Termenii relativ mari de efectuarea expertizelor ș.a. 

 

Menţionăm faptul că în cadrul fiecărui subprogram au fost identificate problemele cheie 

specifice fiecărui segment. Au fost stabilite obiectivele şi acţiunile care vor duce la 

soluţionarea pozitivă şi în termeni proximi a problemelor identificate. Ţinînd cont de alocările 

financiare din bugetul de stat, au fost identificate activităţile prioritare care necesită a fi 

finanţate în scopul atingerii obiectivelor stabilite pe fiecare domeniu din sectorul justiţiei 

(Figura 106). 
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Figura 106 Distribuirea alocațiilor de resurse bugetare pe programe/subprograme de 

cheltuieli în cadrul sectorului Justiţia, 2017-2019 

 
 

1.3 Priorităţi şi obiective 

 

Priorităţile esenţiale ale sectorului constau în stabilirea activităților în așa mod ca să 

ducă la realizarea obiectivului general al sectorului care  este edificarea unui sector al justiţiei 

accesibil, eficient, independent, transparent, profesionist şi responsabil faţă de societate, care 

să corespundă standardelor europene, să asigure supremaţia legii, respectarea drepturilor 

omului şi să contribuie la asigurarea încrederii societăţii în actul de justiţie. Fiecare 

subprogram conține obiective specifice stabilite  în dependenţă de necesitaţile indentificate  în 

domeniul  de activitatea care este cuprinsă în subprogram. Menţionăm că realizarea 

obiectivelor specifice vor duce la realizarea obiectivului general. 

Factorii care au condiționat stabilirea  obiectivelor  au fost  dificultăţile/deficienţele 

apărute în desfăşurarea activităţii cu care s-a confruntat sectorul. Ca urmare, au fost stabilite 

următoarele obiective specifice: 

 Reducerea  numărului cererilor adresate Curţii Europene a Drepturilor Omului 

împotriva Republicii Moldova, în special al celor inadmisibile; 

 Asigurarea examinării și executării cererilor de  asistenţă juridică internaţională; 

 Consolidarea spațiului informațional și asigurarea compatibilității sistemelor 

informaționale din sectorul Justiției; 

 Asigurarea efectuării evaluărilor periodice a performanței judecătorilor de către 

colegiile profesionale instituite în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii; 

 Intensificarea eforturilor de uniformizare a practicii judiciare prin adoptarea de 

recomandări, avize consultative și hotărâri explicative; 

 Implementarea reformei procuraturii în conformitate cu termenele expres indicate în 

Legea nr. 3 din 25.02.2016; 
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 Perfecționarea tehnicilor de investigare prin utilizare de tehnici criminalistice avansate 

şi instruirea continuă a procurorilor;  

 Asigurarea procurorilor în anul 2017 cu ţinută vestimentară şi pînă în anul 2019 a 

condiţiilor adecvate de muncă în toate procuraturile; 

 Asigurarea acordării asistenței juridice calificate garantate de stat persoanelor 

defavorizate; 

 Asigurarea și organizarea unei bune funcționări a activității Aparatului administrativ și 

ale Oficiilor teritoriale ale CNAJGS; 

 Micşorarea termenului de efectuare a expertizelor judiciare cu 5 % faţă de situaţia 

curentă pînă în anul 2018; 

 Dotarea Centrului Naţional de Expertize Judiciare cu echipament corespunzător 

standardelor europene; 

 Monitorizarea calității asistenței juridice garantate de stat; 

 Diminuarea ponderii materialelor remise fără efectuarea expertizei și menținerea ratei 

de efectuare a expertizelor la nivelul de cel puțin 100% din volumul de materiale 

acceptate spre expertiză; 

 Perfecționarea funcționalității arhivei actelor normative accesibile online și asigurarea 

accesului nelimitat la baza de date; 

 Creșterea ponderii serviciilor publice prestate online de către Serviciul de Stare Civilă 

și Direcția Apostilă; 

 Instituirea unui sistem de raportare din partea prestatorilor de servicii de mediere și 

monitorizarea statisticii din domeniul medierii; 

 Realizarea expertizei de compatibilitate pentru toate proiectele de acte normative cu 

relevanță UE ce rezultă din obligațiile aferente AA,   altor acorduri sectoriale cu UE și 

documentului național de politici unice pentru implementarea AA, precum și 

acordarea asistenței metodologice autorităților de linie în procesul activității de 

transpunere a legislației UE; 

 Monitorizarea procesului de armonizare și menținere a informației actualizate privind 

proiectele de acte normative cu relevanță UE expertizate; 

 Sporirea numărului de persoane supuse probațiunii implicate în programe 

probaţionale, inclusiv cu obligațiunea stabilită de către instanța de judecată pînă la 

30% către anul 2019, comparativ cu anul 2016; 

 Sistem de supraveghere și control (monitorizare electronică) a persoanelor supuse 

probațiunii implementat la nivel național către anul 2018; 

 Perfecționarea funcționalității bazei de date, inclusiv prin flexibilizarea motorului de 

cautare pe pagina web și asigurarea accesului la versiunile anterioare ale actului 

normativ; 

 Asigurarea examinării calitative în proporție de 100% a solicitărilor de  informații  

           Juridice conform termenilor stabilite de legislația în vigoare către anul 2019.  
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2. Descrierea Structurii Instituţionale 

 

2.1 Structura instituţională curentă  

 

Politici în 

domeniul 

justiției 

Sistemul 

Judiciar 

Urmărirea 

penală 

Asistența 

juridică 

garantată de 

stat/medierea 

Formarea 

inițială și 

continuă în 

domeniul 

justiției 

Ministerul 

Justiţiei este 

organul central al 

administraţiei 

publice de 

specialitate, care 

asigură realizarea 

politicii de stat în 

sfera justiţiei şi în 

activitatea sa se 

subordonează 

Guvernului 

 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

este principala 

autoritate de 

administrare 

judecătorească,  

este un organ 

independent cu 

competenţe în 

numirea, 

promovarea, 

transferarea, 

sancţionarea şi 

eliberarea din 

funcţie a 

judecătorilor, 

examinarea şi 

prezentarea 

proiectelor de 

bugete instanţelor 

judecătoreşti şi 

raportarea asupra 

modului de 

organizare şi 

funcţionare a 

sistemului 

judecătoresc. 

Procuratura este 

instituţia 

autonomă în 

cadrul autorităţii 

judecătoreşti, care 

reprezintă 

interesele 

generale ale 

societăţii şi apără 

ordinea de drept, 

precum şi 

drepturile şi 

libertăţile 

cetăţenilor, 

conduce şi 

exercită urmărirea 

penală, reprezintă 

învinuirea în 

instanţele 

judecătoreşti.  

Consiliul 

Național pentru 

Asistență 

Juridică 

Garantată de 

Stat este un organ 

colegial cu statut 

de persoană 

juridică de drept 

public, format din 

7 membri, 

instituit pentru 

administrarea 

procesului de 

acordare a 

asistenţei juridice 

garantate de stat 

 

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei, este o 

instituţie publică, 

care realizează 

instruirea 

candidaţilor la 

funcţiile de 

judecător şi 

procuror, 

perfecţionarea 

profesională a 

judecătorilor şi 

procurorilor în 

funcţie, precum şi 

a altor persoane 

care contribuie la 

înfăptuirea 

justiţiei 

Autorităţi 

administrative 

din subordinea 

Ministerului 

Justiţiei: 

-Departamentul 

Pe lângă Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

funcţionează: 

- Colegiul de 

calificare şi 

Procuraturile 

teritoriale şi 

procuraturile 

specializate 

Oficiile 

Teritoriale ale 

CNAJGS sunt 

persoane juridice 

de drept public şi 

funcţionează în 

 



16 

instituţiilor 

penitenciare2 

Inspectoratul de 

probaţiune 

-Agenția de 

administrare a 

instanțelor 

judecătorești  

-Serviciul stare 

civilă3 

-Centrul de 

informaţii juridice 

-Centrul de 

armonizare a 

legislaţiei    

-Centrul naţional 

de expertize 

Judiciare 

 -Direcţia de 

justiţie a 

Găgăuziei 

Întreprinderile 

monitorizate de 

Ministerul 

Justiţiei 

- Î. S. „Camera 

Înregistrării de 

Stat” 

 - Î. S. Publicaţia 

periodică „Legea 

şi Viaţa” 

 

 

 

atestarea a 

judecătorilor,  

- Colegiul 

disciplinar, 

- Inspecţia 

Judiciară. 

Sistemul 

judecătoresc 

cuprinde: 

- Curtea Supremă 

de Justiţie,  

-  curţile de apel, 

- Judecătoriile. 

oraşele 

(municipiile) de 

reşedinţă a 

curţilor de apel 

(Chişinău, Bălţi, 

Cahul, Comrat, 

Bender (Căuşeni), 

asigurînd 

acordarea 

asistenţei juridice 

garantată de stat 

în raza de 

activitate a curţii 

de apel 

Consiliul de 

mediere 

 Consiliul de 

mediere este un 

organ colegial 

instituit de 

Ministerul 

Justiției, cu statut 

de persoană 

juridică de drept 

public, instituit 

pentru 

implementarea 

politicilor în 

domeniul 

medierii.    

Consiliul este 

format din 9 

membri, după 

cum urmează:  

    a) cinci 

mediatori; 

    b) un 

reprezentant al 

societății civile;  

    c) un membru 

desemnat de 

                                                           

2 Departamentul Instituţiilor Penitenciare este o instituţie subordonată ministerului. Ținând cont de faptul că, în 

conformitate cu clasificația funcțională, acesta face parte din grupul „Asigurarea Respectării Ordinii Publice”, 

acesta elaborează propria strategie sectorială de cheltuieli pentru CBTM. 

3 În conformitate cu noua clasificație bugetară, aprobată de Ministerul Finațelor prin ordinul nr. 208 din  24.12.2015 

Serviciul Stare Civilă, subordonat funcțional Ministerului Justiției, încetează să facă parte din sectorul Justiția fiind atribuit 

programului „Sistemul statistic, de arhivare și stare civilă”. 
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Consiliul Naţional 

pentru Asistenţă 

Juridică Garantată 

de Stat; 

    d) un 

reprezentant al 

avocaţilor 

desemnat de 

Consiliul Uniunii 

Avocaților; 

    e) un notar 

delegat de 

adunarea generală 

a notarilor.  

 

 

2.2 Schimbările instituţionale recente şi cele planificate 

 

În cadrul sectorului Justiția au intervenit schimbări structurale la nivel de sub-programe 

față de ciclul anterior de planificare strategică. Totodată, în cadrul sub-programelor au avut 

loc o serie de schimbări instituționale recente care afectează linia de bază. 

 

 Consiliul Superior al Magistraturii în baza clasificației bugetare pînă în anul 2016 a 

administrat următoarele  

- 4002 ” Organizarea sistemului judecătoresc ”, 

- 4003 ” Supremație Judecătorească ”, 

- 4004  ” Înfăptuire a judecăţii în curţile de apel”,  

- 4005  ” Înfăptuire a judecăţii în judecătorii ”.  

- Avînd în vedere faptul că, subprogramele 4003 ”Supremație judecătorească”, 4004 

”Înfăptuire a judecății în curțile de apel” și 4005 ”Înfăptuire a judecății în judecătorii” au drept 

scop asigurarea și îmbunătățirea condițiilor de funcționare a instanţelor judecătoreşti de 

diferite nivele, iar problemele cheie identificate, obiectivele de politici și indicatorii de 

monitorizare sunt aceleaşi, la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, începînd cu 

anul 2017, au fost întroduse modificări în subprogramele Strategiei sectoriale de cheltuieli, în 

vederea comasării acestor subprograme într-un singur numit 4018 „Înfăptuirea justiţiei”.  Deci 

Consiliul Superior al Magistraturii urmează a fi responsabil de prezentarea a 

propunerilor pentru 2 subprograme 4002 ” Organizarea sistemului judecătoresc ”și 4018 

„Înfăptuirea justiţiei”.   

 

 Cadrul normativ actual de realizare a expertizei judiciare prevede efectuarea acesteia de 

către experţii instituţiilor specializate de stat din sistemul Ministerului Justiţiei, 

Ministerului Sănătăţii, din subdiviziunile tehnico-criminalistice operative sau de expertiză 

judiciară ale Ministerului Afacerilor Interne, Centrului Naţional Anticorupţie, Ministerului 

Apărării şi ale Serviciului de Informaţii şi Securitate sau de către experţii particulari 

incluşi în Registrul de stat al experţilor judiciari atestaţi, cu excepţia expertizelor în 

cauzele penale privind infracţiunile comise împotriva vieţii, sănătăţii, libertăţii şi 

demnităţii persoanei. Centrul Naţional de Expertize Judiciare de pe lîngă Ministerul 
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Justiţiei are calitatea de instituţie coordonatoare în domeniul teoriei şi practicii expertizei 

judiciare şi criminalisticii care efectuează expertizele judiciare în baza regulamentului 

aprobat de Guvern. Prin Legea nr. 68 din  14 aprilie 2016 cu privire la expertiza judiciară 

şi statutul expertului judiciar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 157-162, 

art. 316, Data intrarii in vigoare : 10.12.2016)  au fost aduse modificări cadrului normativ 

prin atribuirea unor competenţe birourilor (individuale sau asociate) de expertiză judiciară 

care vor funcţiona în paralel cu instituţiile publice. În ambele cazuri expertizele se vor 

efectua de către experţi licenţiaţi in condiţiile noii legi. Din punct de vedere instituţional, 

în cadrul Ministerului Justiţiei vor activa Comisia de calificare şi evaluare şi Comisia de 

disciplină, precum şi o subdiviziune care să asigure coordonarea experţilor judiciari, iar 

Centrul Naţional de Expertize Judiciare îşi va păstra în continuare statutul de instituţie 

coordonatoare a practicii în domeniul expertizei judiciare.  

 Noua Lege cu privire la mediere4 atribuie Consiliului de Mediere statutul de persoană 

juridică. Totodată, asistența tehnico-materială și activitatea de secretariat rămâne a fi 

asigurată în continuare de către Ministerul Justiției. Noua lege prevede implicații bugetare 

în partea ce ține de restituirea taxei de stat în condițiile efectuării de către părțile 

participante într-un litigiu și anume:  în cazul în care, pînă la depunerea cererii de chemare 

în judecată, părţile au participat la procesul de mediere, dar procesul de mediere a încetat 

fără încheierea tranzacţiei, atunci, la depunerea cererii de chemare în judecată, taxa de stat 

se reduce cu 25%. 

  Părţile care recurg la mediere după depunerea cererii de chemare în judecată beneficiază 

de următoarele facilităţi: 

   a) eşalonarea achitării taxei de stat; 

    b) în cazul finalizării procesului de mediere prin tranzacţia asupra tuturor pretenţiilor, 

taxa de stat se restituie în proporţie de: 

   100% – pentru împăcarea în instanţa de fond; 

   75% – pentru împăcarea în instanţa de apel; 

   50% – pentru împăcarea în instanţa de recurs; 

    c) în cazul finalizării procesului de mediere cu împăcarea parţială a părţilor asupra 

pretențiilor patrimoniale, taxa de stat se reduce și se restituie proporţional valorii pretenției 

soluționate prin împăcare. 

 

 În conformitate cu noua clasificație bugetară, aprobată de Ministerul Finațelor prin 

ordinul nr. 208 din 24.12.2015 Serviciul Stare Civilă, subordonat funcțional Ministerului 

Justiției, încetează să facă parte din sectorul Justiția fiind atribuit programului „Sistemul 

statistic, de arhivare și stare civilă”.  

 

 Prin Hotărîrea Guvernului nr. 712 din 12.10.2015 a fost modificată Hotărîrea Guvernului 

nr. 827 din 10.09.2010 privind organizarea şi funcţionarea organelor de probaţiune, 

prin care a fost modificată denumirea Oficiului Central de Probațiune și anume 

Inspectoratul Național de Probațiune. 

 

 Centrul de Informații Juridice  este creat în scopul perfecționării și dezvoltării 

sistemului unic de informare juridică, sistematizării şi difuzării  automatizate a informaţiei 

                                                           

4 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=360455 

 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=360455
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din Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova, Registrul garanțiilor reale 

mobiliare,  Registrul dosarelor succesorale şi  a testamentelor. În cadrul subprogramului  

au avut loc o serie de schimbări instituționale recente. Prin Hotărîrea Guvernului nr. 210 

din 26.02.2016 a fost creat Registrul garanțiilor reale mobiliare, iar pentru buna 

funcționare a acestuia structura organizatorică a Centrului de Informații Juridice a fost 

completată cu  3 unități de personal. Ca urmare, prin Ordinul ministrului justiției  nr. 235 

din 17.03.2016 cu privire la aprobarea structurii Centrului de Informații Juridice, 

efectivul-limită este compus din 14 unități cu următoarea structură: Direcţia prelucrare şi 

difuzare a actelor juridice, Serviciul gestionarea Registrului de Stat al actelor juridice, 

Serviciul analiză și documentare, Serviciul garanții reale  mobiliare, dosare succesorale și 

testamente, Direcția tehnologii informaționale și comunicații. 

 

 Conform Hotărîrii Guvernului nr. 650 din 26.05.2016 cu privire la organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei de Administrare a Instanţelor Judecătoreşti, structura 

instituțională a Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești este aprobată prin 

Ordinul ministrului  justiției nr. 628 din 13.06.2016. 

 



20 

 

 

Situaţia curentă/obiective de politici 

pe termen mediu 

Priorităţi de politică pe termen 

mediu 

Costurile acțiunilor pe ani (mii 

lei) 

Indicatori de monitorizare 

2017 2018 2019  

Subprogramul 01. Elaborare a politicii şi management în domeniul justiţiei- administrat de aparatul central al Ministerului Justiției  

Scopul subprogramului: Politica statului în domeniul justiţiei şi drepturilor omului, contribuția la menţinerea stabilităţii şi calităţii cadrului normativ, la 

armonizarea acestuia cu standardele internaţionale, supravegherea respectării principiului supremaţiei legii 

A. Probleme cheie:  

-Fluctuația sporită a cadrelor din 

Ministerul Justiției  

-Necesitatea dezvoltării profesionale 

continuă a salariaților  

-Necesitatea sistematizării şi 

perfecţionării legislaţiei cu referire la 

activitatea instituțiilor aflate în 

subordinea Ministerului Justiţiei  aflate 

pe  teritoriul Găgăuziei (Gagauz-Yeri). 

- -Necesitatea facilitării examinării 

cererilor adresate Curţii Europene a 

Drepturilor Omului împotriva 

Republicii Moldova 

-Necesitatea traducerii cererilor de 

asistență juridică internațională și a 

documentelor anexe în una din limbile 

de circulație internațională sau în 

limba de stat a Republicii Moldova,  în 

vederea realizării cooperării juridice 

internaționale 

A . Acţiuni curente   

-Realizarea politicii de stat în 

sfera justiţiei 

19 343,2 17 750,8 17 750,8 -Numărul proiectelor de acte normative 

elaborate  

-Numărul proiectelor de acte normative 

avizate  

-Rata de migraţie a personalului din 

sistem 

-Organizarea cursurilor de 

instruire conform planului de 

dezvoltare profesională aprobat 

(art. 37 din Legea nr. 158-XVI 

din 4 iulie 2008 cu privire la 

funcția publică și statutul 

funcționarului public, 

Programul de instruire a 

funcționarilor publici pentru 

anii 2016-2020, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 970 

din 11.08.2016 

 
 

225,2 225,2 225,2 -Numărul de cursuri organizate  

-Numărul de persoane instruite 

-Asigurarea activității Direcţiei de 

justiţie a unităţii 

1 009,1 1 014,2 1 019,7 -Numărul de acte normative elaborate  

-Numărul de acte normative avizate  
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Situaţia curentă/obiective de politici 

pe termen mediu 

Priorităţi de politică pe termen 

mediu 

Costurile acțiunilor pe ani (mii 

lei) 

Indicatori de monitorizare 

2017 2018 2019  

B. Obiective de politici pe termen 

mediu:  

 

-80% din funcționarii publici ai 

aparatului central din cadrul 

Ministerului Justiíei  instruiți anual  

-Fluctuația de personal din cadrul 

Ministerului Justiției redusă la 20% 

pînă în 2017  

-Asigurarea elaborării proiectelor 

actelornormative  în  chestiunile  ce  ţi

n  de competenţa Găgăuziei (Gagauz-

Yeri) 

 -Reducerea  numărului cererilor 

adresate Curţii Europene a Drepturilor 

Omului împotriva Republicii 

Moldova, în special al celor 

inadmisibile 

-Asigurarea examinării și executării 

cererilor de  asistenţă juridică 

internaţională 

-Asigurarea respectării implementării 

legii nr. 229, din 10.12.2015 privind 

acceptarea de către Republica 

Moldova a Statutului Conferinţei de la 

Haga de Drept Internaţional Privat 

teritoriale  autonome cu  statut 

special a Găgăuziei (Gagauz-

Yeri)  

 

-Traducerea cererilor de asistență 

juridică în materie de extrădare, 

transfer al persoanelor 

condamnate și recunoaștere a 

sentințelor străine pe teritoriul 

Republicii Moldova și viceversa

  

300,0 300,0 300,0 - Numărul de documente traduse 

 

C. Acţiuni noi de politică 

-Deleagarea  juriştilor secunzi, 

pentru participare la lucrările 

Grefei Curţii Europene a 

Drepturilor Omului  

999,0 999,0 999,0 -Contract - memorandum încheiat. 

-Achitarea cotizației de membru 

al Republicii Moldova la Statutul 

Conferinței de la Haga de Drept 

Internațional Privat (HCCH) 

 

178,9   -Cotizație achitată 

 

Delegarea funcționarului 

Ministerului Justiției la 

Organizația Internațională a 

Poliției Criminale 

771,8   -Cheltuieli achitate conform Hotărîrii 

Guvernului nr. 1108 din 05.10.2016 
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Situaţia curentă/obiective de politici 

pe termen mediu 

Priorităţi de politică pe termen 

mediu 

Costurile acțiunilor pe ani (mii 

lei) 

Indicatori de monitorizare 

2017 2018 2019  

-Asigurarea cooperării internaționale 

în combaterea criminalității 

transfrontaliere 
 

     

Asigurarea activității poliției 

judecătorești 

3 740,5   Numărul persoanelor angajate 

Condiții de muncă adecvate asigurate 

Detaşarea domnului Gurin la 

Misiunea Uniunii Europene de 

instruire militară şi consiliere 

pentru forţele de apărare şi de 

securitate din Mali 

206,7   Cheltuieli achitate conform acordului 

încheiat cu Ministerul Justiției la data de 

4 octombrie 2016. 

Total subprogram: 26 774,4 20 289,2 20 294,7  

Subprogramul 02: Organizarea sistemului judecătoresc administrat de Consiliul Superior al Magistraturii 

Scopul subprogramului: Consolidarea capacităților Consiliului Superior al Magistraturii în vederea asigurării independenței și al autoadministrării 

judecătorești  

A. Probleme cheie: 

-Încrederea scăzută în justiţie 

-Sporirea responsabilizării corpului de 

judecători 

-Necesitatea efectuării lucrărilor de 

construcții a sediului CSM 

B. Obiectivele de politici pe termen 

A.Acţiuni curente: 

 

-Asigurarea activităţii CSM 

 

12 620,5 11 849,8 11 861,9 -Proiect de renovare întocmit 

-Act de recepție a lucrărilor de 

construcții 

 -Act de recepție a produselor de 

mobilier 
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Situaţia curentă/obiective de politici 

pe termen mediu 

Priorităţi de politică pe termen 

mediu 

Costurile acțiunilor pe ani (mii 

lei) 

Indicatori de monitorizare 

2017 2018 2019  

mediu:  

-Consolidarea rolului Consiliului 

Superior al Magistraturii ca organ al 

autoadministrării judecătorești prin 

promovarea reglementărilor privind 

competența, atribuțiile CSM și a 

organelor din subordinea acestuia 

(Colegiul de evaluare, Colegiul de 

selecție, Colegiul disciplinar, Inspecția 

judiciară). 

-Sporirea gradului de 

transparență a activității CSM și 

a organelor subordonate prin 

dezvoltarea capacităților paginii 

oficiale web, editarea 

publicațiilor informaționale și 

alte acțiuni de informare a 

societății. 

 

60,0 40,0 40,0  -% micșorării/majorării petițiilor privind 

activitatea instanțelor în raport cu anii 

precedenți 

 -Pagina web dezvoltată 

 -Publicații editate 

 -Numărul de broşuri/pliante informative 

elaborate 

 -Numărul de broşuri/pliante informative 

distribuite/ publicate 

 -Numărul de hotărîri adoptate 

 -Numărul rapoartelor publicate 

Total subprogram  12 680,5 11 889,8 11 901,9  

Subprogramul 06. Implementarea politicii penale a statului administrat de Procuratura Generală  

Scopul subprogramului: Sporirea calităţii şi gradului de eficienţă al activităţii Procuraturii în eforturile de prevenire şi combatere a corupţiei, 

protecţionismului, criminalităţii informatice şi în sectorul financiar-bancar. Consolidarea şi modernizarea Procuraturii în procesul de prevenire şi combatere a 

infracţiunilor, înfăptuirea actului de justiţie, sporirea nivelului de încredere a societăţii  în Procuratură. 

A.Probleme cheie: 

-Sporirea numărului de cauze penale în 

exercitare și în conducere la procurori în 

legătură cu creșterea infracționalității, 

inclusiv în domeniile informatic, de 

corupţie şi din sectorul financiar-bancar 

-Condiţii de lucru inadecvate şi spaţiu 

insuficient pentru amplasarea 

personalului scriptic în sediile actuale 

ale organelor procuraturii 

-Măsuri pentru asigurarea interacţiunii 

A. Acţiuni curente:  

-Asigurarea implementării 

politicii penale a statului (Legea 

cu privire la Procuratură nr. 3 din 

25.02.2016) 

260 561,1 

 

244 739,8 277 259,0 -Numărul de cauze penale/persoane 

urmărite penal în exercitare și conduse 

-Ponderea dosarelor rămase în gestiune la 

sfîrșitul perioadei 

-Consolidarea capacităţilor 

instituţionale ale organelor 

procuraturii, inclusiv examinarea 

oportunităţii edificării unui sediu 

comun pentru organele 

procuraturii din municipiul 

16 500,4 26 000,0  -Proiecte de construcţie/renovare a 

sediilor procuraturii 

 -Sedii renovate /construite 
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Situaţia curentă/obiective de politici 

pe termen mediu 

Priorităţi de politică pe termen 

mediu 

Costurile acțiunilor pe ani (mii 

lei) 

Indicatori de monitorizare 

2017 2018 2019  

procuraturii cu societate  

-Lipsa în procuraturi a birourilor 

amenajate pentru audienţa cetăţenilor şi 

recepţionarea adresărilor, care ar 

asigura măsuri de securitate pentru 

angajaţii procuraturii 

-Cadru normativ de organizare al 

urmării penale imperfect și neajustat la 

standardele europene. 

 

 B. Obiective de politici pe termen 

mediu:  

-Implementarea reformei procuraturii în 

conformitate cu termenele expres 

indicate în Legea nr. 3 din 25.02.2016 

 -Perfecționarea tehnicilor de 

investigare prin utilizare de tehnici 

criminalistice avansate şi instruirea 

continuă a procurorilor  

-Asigurarea procurorilor în anul 2017 

cu ţinută vestimentară şi pînă în anul 

2019 a condiţiilor adecvate de muncă în 

toate procuraturile 

-Consolidarea capacităţilor 

instituţionale în domeniul securităţii 

informaţionale 

-Consolidarea capacităţilor 

Chişinău; construcţia/renovarea 

sediului Procuraturii Generale şi 

a  procuraturilor din întreaga ţară 

(art. 99 alin. (1) din Legea nr. 3 

din 25.02.2016) 

-Asigurarea procurorilor cu ţinută 

vestimentară (conform art. 16 şi 

98 alin. (1) din Legea nr. 3 din 

25.02.2016) 

2 736,0 149,0 112,0 -Numărul de mantii confecţionate 

 -Nr. de procurori asiguraţi cu ţinută 

vestimentară corespunzătoare 

-Consolidarea capacităţilor 

instituţionale ale procuraturii în 

comunicarea/interacţiunea cu 

societatea   

-Asigurarea transparenţei 

decizionale 

6 050,0 6 000,0  -Numărul de birouri de audienţă a 

cetăţenilor/ghişeuri de recepţionare a 

adresărilor amenajate/reparate în toate 

procuraturile 

 -Număr de săli de şedinţă şi protocol 

amenajate/renovate  în incinta 

Procuraturii Generale 

 -Web site al Procuraturii  restructurat 

-Ajustarea capacităţilor 

instituţionale în 

prevenirea şi combaterea 

infracţiunilor în domeniul 

informaticii şi telecomunicaţiilor 

la metodele avansate şi 

progresele tehnice înregistrate în 

domeniu 

1 270,0 250,0  -Softuri de analiză a datelor procurate, 

instalate, instruirea persoanelor în 

utilizarea lor, utilaj pentru teleconferinţe 

procurat, instalat 

Crearea  platformelor de 

comunicare (pagini web oficiale) 

        416.0   -Pagini web oficiale create şi administrate 
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Situaţia curentă/obiective de politici 

pe termen mediu 

Priorităţi de politică pe termen 

mediu 

Costurile acțiunilor pe ani (mii 

lei) 

Indicatori de monitorizare 

2017 2018 2019  

instituţionale ale Consiliului Superior al 

Procurorilor 

 

pentru Consiliul Superior al 

Procurorilor, procuraturile 

specializate (Procuratura 

Anticorupţie şi PCCOCS) şi 

Procuratura Generală 

 

  

Identificarea şi achiziţionarea 

sediului Consiliului Superior al 

Procurorilor 

 

  25 718,4 

 

 

 

 -Sediu pentru Consiliul Superior al 

Procurorilor identificat  

-Contract de achiziţii încheiat 

 

Asigurarea tehnico-materială a 

procurorilor 

 

     2 500,0 

 

  -Contracte de achiziţii  încheiate  

-Numărul de unităţi de mobilier 

achiziţionat 

 

Total  subprogram: 315 751,9 277 138,8 277 371,0  

Subprogramul 08. Apărare a drepturilor şi intereselor legale ale persoanelor administrat de Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat  

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

libertăţilor fundamentale, inclusiv necesitatea asigurării accesului liber şi egal pentru toate persoanele la asistenţă juridică, prin organizarea şi acordarea 

asistenţei juridice garantate de stat, precum şi diminuarea impedimentelor economico-financiare în realizarea accesului la justiţie. 

A.Probleme cheie:               

- Numărul de solicitări, respectiv de 

beneficiari de AJGS, este în continuă 

creștere, în ultimii 5 ani înregistrând o 

Acţiuni curente:   

-Acordarea asistenţei juridice 

primare şi calificate garantate de 

stat pe toate tipurile de cauze 

23 415,6 23 406,4 23 407,3  -Număr de beneficiari de asistență 

juridică primară şi calificată garantată de 

stat 
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Situaţia curentă/obiective de politici 

pe termen mediu 

Priorităţi de politică pe termen 

mediu 

Costurile acțiunilor pe ani (mii 

lei) 

Indicatori de monitorizare 

2017 2018 2019  

tendință de majorare cu circa 12% 

anual. Nr. de cazuri de acordare a AJGS 

din anul 2015 a fost cu 118% mai mare 

decât cel înregistrat în anul 2009. Odată 

cu creșterea volumului de asistență 

juridică acordată, cresc și cheltuielile în 

legătură cu acordarea acestei asistențe 

(remunerarea avocaților publici și 

avocaților care acordă AJGS la cerere). 

 

B.Obiective de politici:                    

-Asigurarea acordării asistenței juridice 

calificate garantate de stat persoanelor 

defavorizate. 

-Asigurarea și organizarea unei bune 

funcționări a activității Aparatului 

administrativ și a Oficiilor teritoriale ale 

CNAJGS 

 

(penale și non-penale) în modul și 

condițiile prevăzute de Legea nr. 

198-XVI din 26.07.2007 cu 

privire la asistenţa juridică 

garantată de stat proporțional nr. 

de solicitări de acordare a unei 

asemenea asistențe. 

-Număr de avocați publici și avocați la 

cerere care activează în sistemul de 

asistență juridică garantată de stat. 

-Organizarea şi administrarea 

sistemului de asistenţă juridică 

garantată de stat (Legea nr. 198-

XVI din 26.07.2007  cu privire la 

asistenţa juridică garantată de stat) 

 

3 428,1 3 200,0 3 200,0  -Numărul de ședințe ale CNAJGS 

organizate și desfășurate 

 -Numărul vizitelor de monitorizare la 

OT ale CNAJGS efectuate 

-Numărul rapoartelor cu date statistice 

ale OT-urilor ale CNAJGS acumulate și 

sistematizate 

-Numărul de concursuri de selectare a 

avocaților care acordă asistență juridică 

garantată de stat, desfășurate 

- 1 raport de activitate anual în sistemul 

de acordare a asistenței juridice garantate 

de stat elaborat 

 

-Consolidarea mecanismului de 

asigurare a asistenșei juridice 

garantate de stat acordate copiilor. 

238,1 -          - -Numărul de spot-uri, cu privire la 

dreptul asistenței juridice garantate de 

stat acordată copiilor în conflict cu legea 

difuzate la posturile naționale și 

regionale de televiziune. 

-Numărul de materiale informative cu 

privire la dreptul asistenței juridice 



27 

Situaţia curentă/obiective de politici 

pe termen mediu 

Priorităţi de politică pe termen 

mediu 

Costurile acțiunilor pe ani (mii 

lei) 

Indicatori de monitorizare 

2017 2018 2019  

garantate de stat acordată copiilor în 

conflict cu legea printate și distribuite (l. 

Română l. rusă) 

-Număr panouriilor informative cu 

privire la dreptul asistenței juridice 

garantate de stat acordată copiilor în 

conflict cu legea,  montate 

Total subprogram: 27 081,8 26 606,4 26 607,3  

Subprogramul 09. Expertiza legală administrată de Centrul Național de Expertize Judiciare  

Scopul subprogramului: Expertize judiciare de calitate efectuate de către Centrul Național de Expertize Judiciare în termene optime 

A. Probleme cheie:  

- Insuficienţa specialiştilor calificaţi, 

utilajului tehnic destinat examinărilor 

judiciare;  

- Imperfecţiunea cadrului legislativ ce 

reglementează domeniul expertizei 

judiciare;  

- Termenii relativ mari de efectuare a 

expertizelor.  

 

A.Acţiuni curente: 

-Coordonarea activităţii în 

domeniul teoriei şi practicii 

expertizei judiciare (HG nr. 1052 

din 12.09.2006 Cu privire la 

Centrul Naţional de Expertize 

Judiciare de pe lângă Ministerul 

Justiţiei) 

6 631,6 6 639,9 6 648,7 -Numărul de expertize efectuate  

 

-Achiziţia echipamentului modern 

necesar pentru cercetări şi 

investigaţii în cadrul expertizelor 

judiciare  

100,0 100,0 100,0 -Numărul de echipamente procurate 

B. Obiective de politici pe termen 

mediu:  

- Micşorarea termenului de efectuare a 

expertizelor judiciare cu 5 % faţă de 

situaţia curentă pînă în anul 2018  

-Desfăşurarea cursurilor de 

instruire iniţială şi continuă a 

reprezentanţilor experţilor 

judiciari ( art. 54 al Legii nr. 68 

din  14 aprilie 2016 cu privire la 

470,0 80,0 80,0 -Numărul de experţi instruiţi în instituţii 

specializate  

-Numărul de experţi ce au fost supuşi 

atestării  
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Situaţia curentă/obiective de politici 

pe termen mediu 

Priorităţi de politică pe termen 

mediu 

Costurile acțiunilor pe ani (mii 

lei) 

Indicatori de monitorizare 

2017 2018 2019  

- Dotarea Centrului Naţional de 

Expertize Judiciare cu echipament 

corespunzător standardelor europene.  

- Instruirea a 100% din experţii judiciari 

în fiecare an.  

 

expertiza judiciară şi statutul 

expertului judiciar în vigoare din 

10.12.2016) 

-Administrarea/mentenanţa 

paginei oficiale a instituţiei.  

10,0 10,0 10,0 -Pagina web funcţională/actualizată.  

Total subprogram: 7 211,6 6 829,9 6 838,7  

Subprogramul 10: Sistemul integrat de informare juridică  

Scopul subprogramului: Servicii informațional-juridice calitative prestate persoanelor fizice și juridice 

A. Probleme cheie: 

-Insuficiența de resurse (umane, 

financiare, tehnico-tehnologice) pentru 

eliminarea tuturor inadvertențelor 

informaționale legate de sisitemele 

informaționale. 

B. Obiective de politici pe termen 

mediu: 

-Perfecționarea funcționalității bazei 

de date, inclusiv prin flexibilizarea 

motorului de căutare pe pagina web și 

asigurarea accesului la versiunile 

anterioare ale actului normativ 

- Asigurarea examinării  calitative în 

proporţie de 100 % a solicitărilor de 

A. Acțiuni curente 

- Asigurarea funcționalității 

activității Centrului de Informații 

Juridice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015,2 

 

1 838,1 

 

1 838,1 

 

 - Numărul de acte normative plasate în 

baza de date 

- Numărul de acte normative actualizate 

în baza de date 

- Numărul de solicitări examinate din 

numărul total de solicitări parvenite 

- Numărul  de accesări a paginii web 

- Numărul de cereri examinate  din 

numărul total  de cereri parvenite ce ține 

de serviciile prestate  cetăţenilor  şi 

mediului  de afaceri 

- Numărul de reclamaţii privind calitatea 

serviciilor 
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Situaţia curentă/obiective de politici 

pe termen mediu 

Priorităţi de politică pe termen 

mediu 

Costurile acțiunilor pe ani (mii 

lei) 

Indicatori de monitorizare 

2017 2018 2019  

informaţii juridice conform termenelor 

stabilite de legislaţia în vigoare către 

anul 2019 

 

- Mentenanța bazelor de date: 

Registrului de Stat al actelor  

juridice, Registrului dosarelor 

succesorale și a testamentelor, 

Registrului garanțiilor reale 

mobiliare. 

1 481,6 981,6 981,6 -Contract încheiat pentru prestarea 

serviciilor   

- Numărul actelor de primire-predare 

aprobate, ce confirmă lucrările efectuate 

în registru (baza de date) 

- Numărul de incidente (nefuncţionarea 

sistemului) 

C. Acțiuni noi de politică 

  - Dezvoltarea și mentenanța 

registrelor transmise în gestiune: 

Registrul procedurilor de 

executare (e-executare), Sistemul 

informatic integrat e-procură, 

Sistemul informatic integrat e-

Rețineri, Sistemul informational 

automatizat e-legislație și 

configurare, Sistemul informatic 

platforma Ghișeul unic, Sistemul 

informational automatizat 

Registrul unic al agenților 

economici și organizațiilor 

necomerciale. 

2 750,0 1 870,0 1 870,0 - Numărul contractelor încheiate  

- Numărul actelor de primire-predare 

aprobate, ce confirmă lucrările efectuate 

în registru (sisteme informaționale) 

- Numărul de obiecții ajustate în raport 

cu numărul de obiecții înaintate 

 

- Versionarea și popularea actelor 

juridice în Registrul de stat al 

actelor juridice în limba rusă. 

1 000,0   Contract de versionare a actelor juridice 

încheiat 

- Numărul actelor de primire-predare 

aprobate, ce confirmă lucrările efectuate 

în registru (versionarea actelor) 

- Numărul de acte juridice populate 

Total subprogram: 7 246,8 4 689,7 1 689,7  
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Situaţia curentă/obiective de politici 

pe termen mediu 

Priorităţi de politică pe termen 

mediu 

Costurile acțiunilor pe ani (mii 

lei) 

Indicatori de monitorizare 

2017 2018 2019  

 

Subprogram 12: Instruire iniţială şi continuă în domeniul justiţiei 

Scopul subprogramului: Personal calificat care înfăptuieşte actul de justiţie şi asigură supremaţia legii                                                                                                                                                                                                                                                                            

A.Probleme cheie: 

-Necesitatea perfecţionării profesionale 

continue a judecătorilor, procurorilor, 

grefierilor, asistenţilor judecătorilor, 

şefilor secretariatelor inst. judecatoreşti , 

consilierilor de probaţiune, etc.                                              

- Necesitatea formării iniţiale a 

candidaţilor la funcţii de judecător şi 

procuror 

B. Obiective de politică pe termen 

mediu 

-Creşterea  nivelului de performanţă a  

judecătorilor şi procurorilor, precum şi a 

altor persoane care contribuie la 

înfăptuirea justiţiei                                      

-Consolidarea capacităţilor instituţionale                                          

-Sporirea poziţiei INJ pe plan  

internaţional                                                  

-Diversificarea programelor şi serviciilor 

de instruire oferite 

Acţiuni curente  

-Asigurarea activităţii Insitutului 

Naţional al Justiţiei (Legea 

privind Institutul Naţional al 

Justiţiei nr. 152XVI din 

08.06.2006) 

17 462,4 17 283,7 17 311,4 

-Numărul de persoane instruite  

 

-Editarea publicaţiei periodice, 

ştiinţifico – practice, informative 

şi de drept a INJ (Legea privind 

Institutul Naţional al Justiţiei nr. 

152-XVI din 08.06.2006) 

100,0 100,0 100,0 -Numărul revistelor editate 

-Mentenanța softului în vederea 

asiguraării funcționalităţii 

Centrului de Informații Juridice 

300,0   

-Numărul contractului încheiat     

-Numărul incidentelor apărute                                                                                                                                                                                                                                                             

-Numărul incidentelor soluționate 

-Finalizarea reconstrucţiei 

sediului Institutului Naţional al 

Justiţiei 

8 692,5   

 

 

-Sediul reconstruit 

Total subprogram:   26 554,9 17 383,7 17 411,4  

Subprogramul 13: Medierea administrată de Consiliul de Mediere  

Scopul subprogramului: Servicii de mediere de calitate acordate de mediatori 

A. Probleme cheie:  A. Acţiuni curente: 
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Situaţia curentă/obiective de politici 

pe termen mediu 

Priorităţi de politică pe termen 

mediu 

Costurile acțiunilor pe ani (mii 

lei) 

Indicatori de monitorizare 

2017 2018 2019  

- Solicitarea redusă a medierii de către 

cetăţeni ca instrument de soluţionare a 

litigiilor  

-Mediatizarea insuficientă privind 

beneficiile utilizării mecanismelor 

alternative de soluţionare a disputelor  

B. Obiective de politici pe termen 

mediu:  

- Campanie de promovare a medierii   

-Sporirea numărului de cauze 

soluționate prin intermediul serviciilor 

de mediere cu 15 % către anul 2019 

 

-Realizarea și difuzarea 

materialelor promoționale 

referitoare la mecanismele 

alternative de soluționare a 

disputelor  

-Încheierea contractului cu 

specialistul în domeniul PR în 

realizarea Planului de 

implementare a Strategiei de 

promovare a medierii. 

 

100,0 

 

 

 

61,2 

 

100,0 

 

 

 

61,2 

 

100,0 

 

 

 

61,2 

 

-Numărul de emisiuni TV și radio, 

realizate 

-Numărul de conferințe și seminare, 

evenimente publice, desfăşurate  

-Numărul articolelor de presă publicate 

-Spoturi video şi reclame plasate 

-Numărul de ghiduri, recomandări editate 

și distribuite 

-Numărul actelor de predare - primire 

semnate 

-Organizarea și funcționarea 

Consiliului de mediere 

178,8 178,8 178,8 -Pagină web specializată dezvoltată 

-Numărul de ședințe organizate 

Total subprogram:  340,0 340,0 340,0  

Subprogramul 14: Armonizarea legislației, administrat de Centrul de Armonizare a Legislației 

Scopul: Implementarea angajamentelor de armonizare a legislației naționale cu legislația UE ce rezultă din Acordul de Asociere RM-UE și documentul  

național de politici unic pentru implementarea AA 

Activități principale: Expertiza de compatibilitate, emiterea declarațiilor de compatibilitate pentru proiectele de acte normative care transpun legislația 

UE și organizarea sistemului de informații privind activitatea de armonizare legislativă realizată în RM; 

            Monitorizarea procesului de armonizare a legislației și organizarea sistemului de informații privind activitatea de armonizare legislativă realizată în RM 

prin menținerea/actualizarea bazei de date a legislației naționale armonizate 

A. Probleme cheie: A. Acțiuni curente     
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Situaţia curentă/obiective de politici 

pe termen mediu 

Priorităţi de politică pe termen 

mediu 

Costurile acțiunilor pe ani (mii 

lei) 

Indicatori de monitorizare 

2017 2018 2019  

-Capacități instituționale și umane 

insuficiente, exprimate prin fluctuația 

mare de personal și numărul mic de 

dosare aplicate pentru suplinirea 

pozițiilor vacante, care se datorează 

gradului mai mic de salarizare  atribuit 

instituțiilor subordonate autorităților 

publice centrale și competențelor 

complexe de expertiză necesare pentru 

realizarea atribuțiilor funcționale. 

-Un cadru legislativ pentru 

reglementarea procesului de armonizare 

care nu mai corespunde realităților 

actuale și ultimelor evoluții ale 

dreptului UE.  

 

 

-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 

 

2 080,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 012,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 012,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Numărul de acte supuse expertizei de 

compatibilitate și declarații de 

compatibilitate emise  

-Numărul de cazuri de acordare a 

asistenței metodologice 

-Baza de date a legislației naționale 

armonizată cu legislația UE actualizată  
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Situaţia curentă/obiective de politici 

pe termen mediu 

Priorităţi de politică pe termen 

mediu 

Costurile acțiunilor pe ani (mii 

lei) 

Indicatori de monitorizare 

2017 2018 2019  

B. Obiective de politici pe termen 

mediu: 

-Realizarea expertizei de compatibilitate 

pentru toate proiectele de acte 

normative cu relevanță UE ce rezultă 

din obligațiile aferente AA,   alte 

acorduri sectoriale cu UE și documentul 

național de politici unic pentru 

implementarea AA, precum și acordarea 

asistenței metodologice autorităților de 

linie în procesul activității de 

transpunere a legislației UE; 

-Monitorizarea procesului de 

armonizare și menținerea informației 

actualizate privind proiectele de acte 

normative cu relevanță UE expertizate. 

 

-Continuarea activităților de 

consolidare a capacităților 

personalului prin organizarea 

instruirilor interne și asigurarea, 

în limitele resurselor bugetare 

disponibile, a instruirilor externe 

în statele membre ale UE 

 

27,0 27,0 27,0 -Numărul de colaboratori instruiți 

-Numărul activităților de instruire. 

 

Total subprogram 2 107,3 2 039,1 2 039,1  

Subprogramul 15: Administrare judecătorească administrat de Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești  

Scopul subprogramului: Activitatea organizatorică şi administrativă a instanţelor  judecătoreşti  asigurată eficient.  

A. Probleme cheie: A. Acţiuni curente:  
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Situaţia curentă/obiective de politici 

pe termen mediu 

Priorităţi de politică pe termen 

mediu 

Costurile acțiunilor pe ani (mii 

lei) 

Indicatori de monitorizare 

2017 2018 2019  

- Necesitatea acordării suportului 

sistemului judecătoresc în probleme 

organizatorice 

- Necesitatea mentenanței  sistemului 

informațional judiciar 

- Necesitatea reînnoirii echipamentului 

uzat necesar pentru funcționalitatea 

sistemul informațional judiciar 

- Necesitatea asigurării funcționalității 

subprogramului e-Dosar și securității, 

calității transportării datelor la toate 

sediile instanțelor de judecată 

- Necesitatea achitării serviciilor de 

mentenanță conform prevederilor 

contractului încheiat cu SC ”BASS 

SYSTEMS” SRL pentru perioada 

01.07.2017-31.1.2018 în sumă de 420,0 

mii lei (17500 lei lunar-24 luni) 

-Necesitatea mentenanței și 

administrării centralizate a portalului 

B. Obiective de politici pe termen 

mediu:  

- Toate judecătoriile și curțile de apel 

beneficiază de suportul necesar pentru  

-Asigurarea activității Agenției 

de Administrare a Instanțelor 

Judecătorești 

1885,5 1 825,8 1 825,8 -Ponderea solicitărilor parvenite privind 

erorile în PIGD  de la instanțele de 

judecată  soluționate în comparație cu 

cele parvenite 

-Ponderea petițiilor soluționate  în 

comparația cu cele parvenite 

-Numărul sesizărilor la acțiunile 

judecătorilor înaintate spre examinare 

-Numărul rapoartelor statistice publicate 

-Numărul de misiuni de audit intern în 

instanțele judecătorești efectuate 

-Numărul rapoartelor privind  

repartizarea aleatorie a dosarelor 

publicate 

-Numărul de beneficiari ai instruirilor  a 

personalului secretariatelor instanţelor 

judecătoreşti desfășurate 

-Ponderea hotărîrilor judecătorești 

publicate în comparația cu hotărîrile 

judecătorești emise   

-Ponderea ședințelor de judecată 

înregistrate audio 

-Complex de servicii de 

întreţinere şi deservire tehnică a 

echipamentului  sistemului 

informaţional judiciar, a 

3 000,0 

 

  -Servicii de mentenanță asigurate  

-Contract de întreținere și deservire 

tehnică a PIGD încheiat 
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Situaţia curentă/obiective de politici 

pe termen mediu 

Priorităţi de politică pe termen 

mediu 

Costurile acțiunilor pe ani (mii 

lei) 

Indicatori de monitorizare 

2017 2018 2019  

buna funcționare a acestora 

- Asigurarea sistemul informaţional 

judiciar cu serviciile de mentenanţă 

- Toate instanțele judecătorești 

beneficiază de suportul tehnic necesar 

pentru buna funcționare a Programului 

integrat de gestionare a dosarelor 

- Asigurarea funcționalității Sistemului 

e-Dosar, precum și a securității 

transportului datelor în toate sediile 

instanțelor de judecată 

- Portal funcțional, ușor accesibil și 

utilizat la scară largă fără deficiențe 

 

platformei unice de hostare a 

paginilor web, a echipamentului 

de înregistrare audio, servicii de 

asigurare a mentenanţei PIGD 

(Contract CTS - AAIJ) 

B.  Acţiuni ce duc la utilizarea mai eficace și eficientă a resurselor: 

-Contractarea serviciilor de 

închiriere a serverului central 

pentru prelucrearea bazelor de 

date a tuturor instanțelor 

judecătorești 

840,0   -Contract privind achiziționarea 

serviciilor de  închiriere a serverului 

încheiat 

-Asigurarea serviciilor Transport 

date 

576,0   -Contract privind transportul de date în 

sediile instanțelor de judecată încheiat 

-Mentenanța sub-sistemului 

Informațional e-Dosar din cadrul 

PIGD 

210,0   -Obligații contractuale realizate 

-Servicii achitate 

-Administrarea Portalului 

instante.justice.md, inclusiv și a 

paginilor instanțelor de judecată 

342,0   -Contract privind mentenanța și 

administrarea portalului încheiat 

Total subprogram: 6 853,5 1 825,8 1 825,8  

Subprogramul 16. Asigurarea măsurilor alternative la detenție include politici ce țin de activitatea Inspectoratului Național de Probațiune. 

Autoritatea responsabilă: Inspectoratul Național de Probațiune 

Scopul subprogramului: Comunitatea protejată de riscul recidivei prin reintegrarea în societate a persoanelor aflate în conflict cu legea penală, asigurarea 
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Situaţia curentă/obiective de politici 

pe termen mediu 

Priorităţi de politică pe termen 

mediu 

Costurile acțiunilor pe ani (mii 

lei) 

Indicatori de monitorizare 

2017 2018 2019  

executării sancțiunilor contravenționale și pedepselor penale neprivative de liberate. 

Descriere succintă: Subprogramul include politici în domeniul asigurării protecției comunității de riscul recidivei prin monitorizarea comportamentului 

infracțional al persoanelor supuse probațiunii și reintegrarea lor în societate. 

A. Probleme cheie: 

-Baza tehnico-materială învechită; 

-Lipsa echipamentului IT pentru 

implementarea sistemului de evidență 

electronică (bază de date) a subiecților 

probațiunii la nivel național; 

-Fluctuația de cadre și existența 

frecventă a posturilor vacante din cauza 

salariilor necompetitive; 

-Lipsa unui Centru de monitorizare 

electronică a persoanelor supuse 

probațiunii 

-Personal nespecializat privind modul 

de utilizare a programelor de corecție a 

comportamentului; 

-Ghiduri practice pentru îndrumarea 

consilierilor de probațiune învechite; 

-Informare insuficientă a societății și 

promovare a imaginii instituției și 

bunelor practici în activitatea de 

probațiune, atît la nivel național cît și 

internațional.  

 

B. Obiectivele de politici pe termen 

mediu: 

A. Acțiuni curente  

-Organizarea și coordonarea 

activității de probațiune (Legea 

nr. 8 din  14.02.2008 cu privire la 

probațiune) 

25 376,7 26 074,8 26 752,2 -Gradul de implementare a Planului anual 

de activitate al Inspectoratului Național 

de Probațiune 

-Crearea centrelor instructiv-

metodice Centru, Nord şi Sud 

(pct. 1.3.1. a Planului de acțiuni 

privind implementarea Strategiei 

de dezvoltare a sistemului de 

probațiune 2016-2020, aprobată 

prin HG nr. 1015 din 01.09.2016) 

 

159,6 

  -Numărul de centre instructiv-metodice 

create/dotate 

-Formarea personalului în 

domeniul probațiunii juvenile 

(pct. 1.8.7. a Planului de acțiuni 

privind implementarea Strategiei 

de dezvoltare a sistemului de 

probațiune 2016-2020, aprobată 

prin HG nr. 1015 din 01.09.2016) 

 

7,0 

 

8,0 

 

8,0 

-Numărul de cursuri desfășurate 

-Numărul de persoane instruite 

-Formarea consilierilor de 

probațiune în elaborarea 

referatelor presentințiale de 

evaluare a personalității (pct. 

1.8.8. a Planului de acțiuni 

privind implementarea Strategiei 

 

97,1 

  -Numărul de cursuri desfășurate 

-Numărul de persoane instruite 
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Situaţia curentă/obiective de politici 

pe termen mediu 

Priorităţi de politică pe termen 

mediu 

Costurile acțiunilor pe ani (mii 

lei) 

Indicatori de monitorizare 

2017 2018 2019  

-Consolidarea capacităților serviciului 

de  probațiune către anul 2019; 

-Sporirea numărului de persoane supuse 

probațiunii implicate în programe 

probaţionale, inclusiv cu obligațiune 

stabilită de către instanța de judecată, 

pînă la 30% către anul 2019 comparativ 

cu anul 2016; 

-Sistem de supraveghere și control 

(monitorizare electronică) a persoanelor 

supuse probațiunii implementat la nivel 

național către anul 2018; 

-Birouri de probațiune asigurate cu baza 

tehnico-materială pentru implementarea 

sistemului informațional e-Probațiune 

către anul 2018; 

-Reducerea riscului de recidivă pînă la 

4% din numărul total de persoane către 

anul 2019 

-Elaborarea și implementarea 

instrumentelor moderne de lucru în 

activitatea orientată spre supraveghere 

şi reintegrare socială a persoanelor 

supuse probațiunii către anul 2019 

-Îmbunătățirea serviciilor furnizate către 

anul 2019 

-Instruirea inițială și continuă 100% a 

de dezvoltare a sistemului de 

probațiune 2016-2020, aprobată 

prin HG nr. 1015 din 01.09.2016) 

-Consolidarea bazei tehnico-

materiale (pct. 1.9.3. a Planului 

de acțiuni privind implementarea 

Strategiei de dezvoltare a 

sistemului de probațiune 2016-

2020, aprobată prin HG nr. 1015 

din 01.09.2016) 

 

600,0 

 

644,0 

 -Număr de calculatoare/imprimante/ 

scanere procurate 

Crearea centrelor regionale de 

reabilitare socială a persoanelor 

liberate din locurile de detenție 

(pct. 2.a.2. a Planului de acțiuni 

privind implementarea Strategiei 

de dezvoltare a sistemului de 

probațiune 2016-2020, aprobată 

prin HG nr. 1015 din 01.09.2016) 

 

321,6 

 

  -Centre de reabilitare socială în zona 

Centru și Sud create/dotate 

Elaborarea Manualului 

operațional al consilierului de 

probațiune (concentrarea pe baza 

legislativă și metodică) (pct. 

2.2.17. a Planului de acțiuni 

privind implementarea Strategiei 

de dezvoltare a sistemului de 

probațiune 2016-2020, aprobată 

prin HG nr. 1015 din 01.09.2016) 

  

20,0 

 -Manual elaborat 
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Situaţia curentă/obiective de politici 

pe termen mediu 

Priorităţi de politică pe termen 

mediu 

Costurile acțiunilor pe ani (mii 

lei) 

Indicatori de monitorizare 

2017 2018 2019  

consilierilor de probațiune către anul 

2019; 

-Sporirea gradului de informare și 

promovare a imaginii instituției și 

bunelor practici în activitatea de 

probațiune, atît la nivel național cît și 

internațional, către anul 2019.  

-Informarea grupurilor țintă cu 

privire la rolul și importanța 

intervenției probațiunii (pct. 4.3.3. 

a Planului de acțiuni privind 

implementarea Strategiei de 

dezvoltare a sistemului de 

probațiune 2016-2020, aprobată 

prin HG nr. 1015 din 01.09.2016) 

 

40,0 

 

75,0 

 

76,0 

- Numărul activităților/evenimentelor 

desfășurate 

- Numărul materialelor de informare 

distribuite 

-Asigurarea subdiviziunilor 

teritoriale ale Inspectoratului 

Național de Probațiune cu 

mijloace de transport (pct. 1.9.4. a 

Planului de acțiuni privind 

implementarea Strategiei de 

dezvoltare a sistemului de 

probațiune 2016-2020, aprobată 

prin HG nr. 1015 din 01.09.2016) 

616,0   - Numărul autoturismelor de serviciu 

procurate 

-Achiziționarea echipamentelor 

necesare pentru monitorizarea 

electronică (pct. 2.2.1.c.3. a 

Planului de acțiuni privind 

implementarea Strategiei de 

dezvoltare a sistemului de 

probațiune 2016-2020, aprobată 

prin HG nr. 1015 din 01.09.2016) 

2 160,0   - Numărul de echipament achiziționat     

- Numărul persoanelor supuse 

monitorizării electronice 

- Numărul zilelor de monitorizare  

- Coeficient (%) de utilizare a timpului 

supus monitorizării în decurs de un an 
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Situaţia curentă/obiective de politici 

pe termen mediu 

Priorităţi de politică pe termen 

mediu 

Costurile acțiunilor pe ani (mii 

lei) 

Indicatori de monitorizare 

2017 2018 2019  

A. Acțiuni noi 

-Formarea personalului în 

domeniul monitorizării 

electronice (pct. 1.8.3. a Planului 

de acțiuni privind implementarea 

Strategiei de dezvoltare a 

sistemului de probațiune 2016-

2020, aprobată prin HG nr. 1015 

din 01.09.2016) 

 

2,6 

  -Numărul de cursuri desfășurate 

-Numărul de persoane instruite 

-Formarea personalului în vederea 

implementării programului Drink 

and Drive (pct. 1.8.4. a Planului 

de acțiuni privind implementarea 

Strategiei de dezvoltare a 

sistemului de probațiune 2016-

2020, aprobată prin HG nr. 1015 

din 01.09.2016) 

 

42,8 

  -Numărul de cursuri desfășurate 

-Numărul de persoane instruite 

-Instruirea personalului în vederea 

utilizării sistemului e-probațiune 

(pct. 1.8.6. a Planului de acțiuni 

privind implementarea Strategiei 

de dezvoltare a sistemului de 

probațiune 2016-2020, aprobată 

prin HG nr. 1015 din 01.09.2016) 

 

97,1 

  -Numărul de cursuri desfășurate 

-Numărul de persoane instruite 

 -Crearea Centrului de 

Monitorizare Electronică (pct. 

2.c.1. a Planului de acțiuni 

 

65,0 

  -Centru creat 
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Situaţia curentă/obiective de politici 

pe termen mediu 

Priorităţi de politică pe termen 

mediu 

Costurile acțiunilor pe ani (mii 

lei) 

Indicatori de monitorizare 

2017 2018 2019  

privind implementarea Strategiei 

de dezvoltare a sistemului de 

probațiune 2016-2020, aprobată 

prin HG nr. 1015 din 01.09.2016) 

Total Subprogram: 29 585,5 26 821,8 26 836,2  

Subprogramul 17: Apostila administrat de Direcția Apostilă 

Scopul: Prestarea serviciilor publice de calitate 

A. Probleme cheie: 

-Insuficienţa de resurse tehnico-

tehnologice pentru eliminarea tuturor 

dificultăţilor în vederea prestării 

serviciilor publice de calitate; 

B.Obiective de politici pe termen 

mediu: 

-Serviciile publice de calitate prestate 

cetăţenilor; 

-Creșterea ponderii actelor apostilate 

online la 15% din numărul total de acte 

apostilate către 2019. 

A.Acţiuni curente: 

-Aplicarea apostilei şi legalizări 

actelor oficiale întocmite pe 

teritoriul Republicii Moldova şi 

destinate a fi utilizate pe teritoriul 

unui alt stat (Hotărîrea 

Guvernului nr. 736 din 3 

octombrie 2012) şi realizarea 

”Regulamentului privind 

aplicarea apostilei” (Hotărîrea 

Guvernului nr. 163 din 

15.02.2007). 

1 750,0 1 750,0 1 750,0 -Numărul de dosare primite 

-Numărul actelor apostilate  

-Numărul de acte apostilate online  

-Ponderea actelor apostilate online din 

numărul total de acte apostilate 

 

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

-Postimplementarea  sistemului 

informatic „e-Apostilă”. 

250,0 250,0 250,0 -Numărul contractelor încheiate 

-Numărul actelor aprobate ce confirmă 

lucrările efectuate în registru 

-Numărul de obiecţii ajustate în raport cu 

numărul de obiecţii înaintate 

Total subprogram 2 000,0 2 000,0 2 000,0  
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Situaţia curentă/obiective de politici 

pe termen mediu 

Priorităţi de politică pe termen 

mediu 

Costurile acțiunilor pe ani (mii 

lei) 

Indicatori de monitorizare 

2017 2018 2019  

Subprogramul 18: Înfăptuirea justiției 

Scopul subprogramului: Crearea condițiilor adecvate pentru asigurarea bunei funcționări a instanțelor judecătorești. 

A. Probleme cheie: 

-Tergiversarea examinării cauzelor 

penale  

-Numărul insuficient al celulelor pentru 

deținerea numărului mare de inculpați în 

cadrul instanțelor judecătorești 

-Condiţii inadecvate de deținere a 

inculpaților în judecătorii 

B. Obiectivele de politici pe termen 

mediu:  

-Realizarea acțiunilor în vederea 

asigurării funcționării Legii nr. 76 din 

21.04.2016 cu privire la reorganizarea 

instanțelor judecătorești.  

-Îmbunătățirea condițiilor de deținere a 

inculpaților în cadrul instanțelor nou-

create către anul 2018. 

-Asigurarea funcţionării operaţionale a 

tuturor instanţelor judecătoreşti urmare 

a fuzionării. 

-Modernizarea continuă a 

echipamentului TI în instanţele 

judecătorești. 

 

A. Acţiuni curente 

-Asigurarea funcţionării 

operaţionale a instanțelor 

judecătorești 

348 882,5 345 120,2 345 654,4 -% micșorării/majorării cheltuielilor 

necesare pentru întreţinerea judecătoriilor 

- Rata de soluționare a dosarelor 

- Costul mediu pentru un dosar examinat 

- Echipament procurat 

-Costul mediu al echipamentului 

achiziționat 

-Costul mediu pentru întreținerea unei 

unități de personal 

-Optimizarea cheltuielilor 

recurente în legătură cu 

fuzionarea, prin contopire, a 

judecătoriilor și încetarea 

activității Judecătoriei 

Comerciale de Circumscripție 

(Legea nr. 76 din 21.04.2016 cu 

privire la reorganizarea 

instanțelor judecătorești)  

-3 000,0   -Numărul de instanțe nou-create 

-Numărul de acțiuni realizate în vederea 

optimizării cheltuielilor 

-Instalarea celulelor de deținere a 

inculpaților în sediile 

principale/secundare a instanțelor 

nou-create, în vederea realizării 

prevederilor Legii nr. 76 cu 

privire la reorganizarea 

instanțelor judecătorești, referitor 

3 000,0   -Numărul spațiilor special amenajate în 

cadrul instanțelor. 

-Numărul sediilor instanțelor 

judecătorești amenajate. 
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Situaţia curentă/obiective de politici 

pe termen mediu 

Priorităţi de politică pe termen 

mediu 

Costurile acțiunilor pe ani (mii 

lei) 

Indicatori de monitorizare 

2017 2018 2019  

la specializarea judecătorilor. 

 

 -Efectuarea lucrărilor de 

construcție/reconstrucție a 

sediilor instanțelor judecătorești 

conform necesităților reale. 

40 461,1   -Sediul judecătoriei Ungheni construit 

-Sediul judecătoriei Buiucani (Chișinău) 

reconstruit 

Total subprogram:   389 343,6 345 120,2 345 654,4   

Total program:  853 531,8 742 974,4 743 810,2  

 


