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Strategia 

sectorială de cheltuieli în domeniul Justiţiei, 2014-2016 
 

1. Analiza sectorului şi tendinţe principale 

 

1.1 Prezentarea generală a sectorului 

 
Sectorul  Justiţiei este compus din Ministerul Justiţiei şi autorităţi 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 de judecătoreşti, Procuratura Generală, Institutul Naţional 

al Justiţiei, Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică de Stat. 

Sarcina principală a sectorului este asigurarea supremaţiei legii şi respectarea drepturilor 

omului, prin consolidarea independenţei, responsabilităţii, imparţialităţii, eficienţei şi 

transparenţei sectorului.  
 

1.2 Sursele de finanţare şi programele 

 
Investiţiile publice pentru sectorul Justiţiei au fost insuficiente pentru a asigura un 

nivel adecvat de finanţare . Ponderea justiţiei în PIB s-a deteriorat de la 0.39% în 2009 până la 

doar 0.32% în 2012. Deficitul de finanţare a fost semnalat de către autorităţile din domeniu în 

2010, însă situaţia s-a ameliorat semnificativ doar în 2013, urmare a identificării justiţiei 

responsabile şi incoruptibile drept una din priorităţile Strategiei Naţionale de Dezvoltare 

„Moldova 2020”, precum şi a aprobării Strategiei de Reformă a Sectorului Justiţiei. În 2013, 

ponderea în PIB a Justiţiei a ajuns să constituie 0.55%, iar în bugetul public naţional – 14%. În 

termeni nominali, această creştere reprezintă o dublare a resurselor bugetare alocate sectorului 

de la 233 milioane lei în 2009 până la 543 milioane lei prevăzuţi în bugetul pentru 2013. În 

mare parte această creştere poate fi atribuită dezvoltării infrastructurii instanţelor judecătoreşti 

şi majorării salariilor judecătorilor. Privatizarea serviciilor notariale în 2010 şi cea a 

executorilor judecătoreşti în 2011 au produs câştiguri de eficienţă în alocarea resurselor 

bugetare în cadrul sectorului.(fig.1, fig.2) 
Figura 1 Dinamica alocaţiilor bugetare pentru sectorul 

Justiţiei în 2009-2013, % 

 

Figura 2 Repartizarea instituţională a alocaţiilor bugetare 

pentru sectorul Justiţiei în 2009-2013, mil. lei 

 

 
Sursa: Ministerul Finanţelor, Biroul Naţional de Statistică 

 

Principalul produs al sectorului Justiţia ţine de activitatea instanţelor judecătoreşti. Făcând 

abstracţie de performanţa anumitor prestatori de servicii din domeniul justiţiei, suntem nevoiţi 

să constatăm că performanţa instanţelor judecătoreşti până în 2012 s-a aflat într-o continuă 

scădere. Examinând informaţia cu privire la numărul de dosare prelucrate în prima instanţă 
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observăm că creşterea numărului de judecători în 2012 de la 240 până la 270 şi, respectiv, 

scăderea sarcinii lunare de dosare (civile şi penale) per judecător de la 84 la 80 nu a afectat în 

nici un fel rezultatele. Numărul cazurilor neexaminate, atât pe dosarele civile cât şi pe cele 

penale, a fost în continuă creştere, iar rata de soluţionare a dosarelor în continuă scădere. 

Bineînţeles, această imagine alarmantă nu reflectă dublarea volumului de alocaţii financiare 

survenit în 2013, ceea ce ne face să contăm pe o ameliorare graduală a situaţiei în domeniul 

justiţiei începând cu 2013.(fig.3, fig.4) 

 
 
Figura 3 Dinamica sarcinii lunare de dosare şi a ratei de 

soluţionare a cauzelor în 2009-2012, % 

 

Figura 4Cauzele civile şi penale prelucrate în prima 

instanţă, 2009-2012 

 

 
 
Sursa: Ministerul Justiţiei 

 

 

 

 

 

1.3 Problemele principale 

Principalele probleme ale  sectorului Justiţiei sunt: 

 Încălcarea drepturilor omului în sectorul justiţiei 

 Fluxul sporit şi necesitatea calificării continue a personalului 

 Necesitatea consolidării capacităţilor de management a sectorului justiţiei 

 Transparenţă insuficientă în activitate 

 Lipsa responsabilităţilor actorilor din sectorul justiţiei 

 Insuficienţa resurselor financiare 

 Condiţii de activitate şi infrastructură depăşite de timp 

 Corupţia 

 Utilizarea insuficientă a echipamentelor din dotarea instanţelor 

 Securitatea redusă a instanţelor 

 Lipsa  spaţiului informaţional cu caracter juridic unic 

 Lipsa unor servicii juridice de calitate 

 Lipsa personalului specializat pe anumite domenii 

 Conlucrare insuficientă între instituţiile responsabile de implementarea SRSJ 

 Mediatizarea insuficientă privind beneficiile utilizării mecanismelor alternative de 

soluţionare a disputelor 
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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. 

În   cadrul Strategiei de Reformă a Sectorului Justiţiei pentru 2011-2016 au fost 

identificate acţiuni care vor contribui la radierea corupţiei prin promovarea principiului 

zero toleranţă faţă de corupţie.  

În conformitate cu rezultatele recente ale Barometrului Opiniei Publice (aprilie 2013) 

84% din cetăţeni nu au deloc sau nu prea au încredere în Justiţie. Ceea ce este 

reprezentat în fig. 5 
 

 

 
Figura 5Încrederea cetăţenilor în justiţie, 2009-2013, % 

 

 

 

 

 

Sursa: Barometrul Opiniei Publice, Strategia de Reformă a Sectorului Justiţiei 

 

Ţinînd cont de alocările financiare din bugetul de stat au fost identificate acivităţile prioritare 

care necesită a fi finanţate, în scopul atingerii obiectivelor stabilite pe fiecare domeniu din 

sectorul justiţiei.(fig.6) 
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Figura 6  Distribuirea alocărilor de resurse pe programe/subprograme de cheltuieli în cadrul 

sectorului Justiţia, pentru anul  2014 
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1.3 Priorităţi şi obiective 

 

 

Una din priorităţile esenţiale la moment a sectorului este implementarea Strategiei de Reformă 

a Sectorului Justiţiei, a cărei perioadă de implementare se finisează în anul 2016 perioadă ce 

corespunde cu CBTM 2014-2016. Deci în acest context s-a depus efort ca în  CBTM  să fie 

incluse toate activităţile prioritare ce vor duce 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 necesitățile 

identificate  în domeniul  de activitate care este cuprins in subprogram. Menţionăm că 

realizarea obiectivelor specifice vor duce la realizarea obiectivului general. 

 

Factorii care au determinat  la stabilirea  obiectivelor  au fost  dificultăţile/deficienţele apărute 

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

următoarele obiective specifice: 

 Asigurarea unui cadru naţíonal şi legislativ coerent   şi previzibil, corelat cu exigenţele 

europene către anul 2016 

 Instruirea  funcţíonarilor  

 Reducerea nivelului de migraţie a personalului  

 Consolidarea procesului de coordonare interinstitutională necesară  implementării 

reformei pînă în anul 2016 

 Asigurarea mecanismelor  transparente de implementare şi coordonare a Strategiei  

 Asigurarea transparenţei în activitatea întregului sistem judiciar  către anul 2016 

 Creşterea gradului de transparenţă a actului de justiţie 

 Diminuarea corupţiei în sistemul judiciar 

 Creşterea ratei de publicare a hotărîrilor instanţelor de judecată pînă la 100 % către 

anul 2016   

 Dotarea a 100% din instanţe cu echipament tehnic necesar pentru activitatea instanţelor  

pînă în 2016   

 Asigurarea condiţiilor adecvate de funcţionare în 30 % judecătorii către anul 2016 

 Amenajarea în 100% din instanţele judecătoreşti  a încăprerilor de audiat martorii în 

anonimat către anul 2016 

 Amenajarea în 3 instanţe a birourilor de arhivă către anul 2016 

 Asigurarea securităţii sediilor instanţelor judecătoreşti  şi a organelor procuraturii la 

100%. 

 Specializarea cadrelor implicaţe în procesul prejudiciar 
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2. Descrierea Structurii Instituţionale 
 

2.1 Structura instituţională curentă  
 

Ministerul Justiţiei Consiliul Superior 

al Magistraturii 

Instanţele 

Judecătoreşti, 

Curtea de 

Apel şi  

Curtea 

Supremă de 

Justiţie 

Procuratura Institutul 

Naţional al 

Justiţiei 

Ministerul Justiţiei 
este organul central al 

administraţiei publice 

de specialitate, care 

asigură realizarea 

politicii de stat în sfera 

justiţiei şi în 

activitatea sa se 

subordonează 

Guvernului (Hotărîrea 

Guvernului  nr. 736 

din 03 octombrie 

2012). 

 

Consiliul Superior 

al Magistraturii, 

principala autoritate 

de administrare 

judecătorească,  este 

un organ 

independent cu 

competenţe în 

numirea, 

promovarea, 

transferarea, 

sancţionarea şi 

eliberarea din funcţie 

a judecătorilor, 

examinarea şi 

prezentarea 

proiectelor de bugete 

instanţelor 

judecătoreşti şi 

raportarea asupra 

modului de 

organizare şi 

funcţionare a 

sistemului 

judecătoresc. 

Sistemul 

judecătoresc 

actual 

cuprinde: 

-Curtea 

Supremă de 

Justiţie,  

- 5 curţi de 

apel, 

- 44 de 

judecătorii*.  

 

Procuratura 
este instituţia 

autonomă în 

cadrul autorităţii 

judecătoreşti, 

care reprezintă 

interesele 

generale ale 

societăţii şi 

apără ordinea de 

drept, precum şi 

drepturile şi 

libertăţile 

cetăţenilor, 

conduce şi 

exercită 

urmărirea 

penală, 

reprezintă 

învinuirea în 

instanţele 

judecătoreşti.  

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.** 

 Centrul de armonizare 

a legislaţiei, 

 Direcţia de justiţie a 

Unităţii teritoriale 

autonome cu statut 

special Găgăuzia 

Pe lângă Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

funcţionează: 

- Colegiul de 

calificare şi atestarea 

a judecătorilor,  

 Procuraturile 

teritoriale şi 

procuraturile 

specializate. 
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(Gagauz-Yeri). 

Instituţii cu funcţii 

de control şi 

supraveghere:
1
 

  Departamentul de 

administrare 

judecătorească.  

Instituţii prestatoare 

de servicii: 

  Serviciul Stare Civilă. 

  Centrul de Informaţii 

Juridice.  

 Centrul Naţional de 

Expertize Judiciare de 

pe lîngă Ministerul 

Justiţiei. 

 Î. S. „Camera 

Înregistrării de Stat” 

(întreprindere 

monitorizată de către 

Ministerul Justiţiei). 

 Consiliul de Mediere, 

pe lângă MJ (Legea 

Nr. 134 din  

14.06.2007 cu privire 

la mediere).  

- Colegiul 

disciplinar, 

- Inspecţia Judiciară. 

 

 

* Bugetul judecătoriilor şi curţilor de apel este prevăzut într-o anexă separată în Legea 

Bugetului de Stat. 

** Cheltuielile pentru întreţinerea şi funcţionarea Institutului sunt finanţate din contul 

mijloacelor prevăzute distinct în bugetul de stat. 

 

2.2 Schimbările instituţionale recente şi cele planificate 

 

Începînd cu anul 2012 a fost modificată structura Ministerului Justiţiei care încadrează 

10 Direcţii (dintre care 2 direcţii generale), 2 Secţii şi 3 Servicii. Structura aparatului central a 

fost aprobată prin Hotărîrea de Guvern nr.736 din 3 octombrie 2012 cu privire la organizarea 

şi funcţionarea Ministerului Justiţiei.  

În comparaţie cu anii precedenţi, în prezent Programul – Justiţia a fost suplimentat cu 

subprograme noi. Din subprogramul 01 au fost excluse  domeniile de activitate ulterior 

formînd subprograme separate. În prezent pentru facilitarea planificării şi monitorizării 

eficiente a activităţilor fiecărei instituţii ce face parte din  sectorul Justiţia, au fost create 

subprograme separate care încadrează o singură instituţie.(Medierea, armonizarea legislaţiei, 

apostila , Curtea supremă de Justiţie, Consiliul Superior al Magistraturii, Curţile de apel, 

Instanţele judecătoreşti). 

Implementarea asistenţei juridice garantate de stat a luat amploare prin extinderea 

activităţii Consiliului Naţional al Asistenţei Juridice Garantate de Stat prin crearea oficiilor 

                                                           

1
 Departamentul Instituţiilor Penitenciare este autoritatea administrativă din subordinea Ministerului Justiţiei. 

Avînd în vedere particularităţile de finanţare a domeniului penitenciar, acesta nu este inclus în prezentul 

document.  
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teritoriale ale acestuia şi a birourilor de avocaţi publici în localităţile de reşedinţă a oficiilor 

teritoriale ale CNAJGS. Inclusiv se pune accent  pe instituţionalizarea sistemului de asistenţă 

juridică primară pentru localităţile rurale şi urbane. 

Ca urmare a implementării Strategiei de Reformă a Sectorului Justiţiei urmează a fi 

elaborat conceptul de  restructurare a organelor Procuraturii, care va duce la independenţa 

internă a procurorilor în exercitarea atribuţiilor, vor fi stabilite unele criterii  şi proceduri clare 

şi transparente de selectare, numire si promovare a procurorilor. Totodată va fi fortificată 

capacitatea Consiliului Superior al Procurorilor, prin modificarea legislaţiei şi crearea 

condiţiilor optime pentru activitate. 

 Sunt planificate  schimbări instituţionale şi în cadrul Consiliului Superior al 

Magistraturii,  care constau în transferul Departamentului de administrare Judecătorească din 

subordinea Ministerului  Justiţiei în subordinea CSM. Inclusiv se  preconizează consolidarea 

activităţii Inspecţiei Judiciare care funcţionează în  subordinea  CSM, prin suplinirea 

atribuţiilor Inspecţiei, care va duce la o mai bună activitate organizatorică a instanţelor 

judecătoreşti  la înfăptuirea  justiției. 
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Probleme –cheie/politici Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani 

(mii lei) Indicatori de monitorizare 

2014 2015 2016 

Subprogramul I. Elaborare a politicii şi management în domeniul justiţiei 

Scopul subprogramului: Politica statului în domeniul justiţiei şi drepturilor omului, asigurată prin respectarea principiului supremaţiei legii, 

inclusiv menţinerea stabilităţii şi calităţii cadrului normativ 

A. Probleme cheie: 

 

A. Acţiuni curente:  

- Necesitatea  calificării continue a 

personalului 

- Fluxul sporit de personal 

- Cadrul normativ naţional 

imperfect şi neconcordant cu 

acquis-ul UE 

- Consolidarea activităţilor de 

exercitare a profesiilor conexe 

- Lipsa documentelor tipizate  ce ar 

facilitatea desfăşurarea activităţilor 

din domeniul profesiilor conexe 

- Încălcarea drepturilor omului în 

sectorul justiţiei 

Lipsa unui mecanism  transparent 

de  implementarea şi coordonare a 

Strategiei 

Conlucrare insuficientă între 

instituţiile responsabile de 

implementarea SRSJ 

 

B. Obiective de politici pe  termen 

mediu: 

Realizarea politicii de stat în sfera 

justiţiei 

17162,2 17269,4 17205,6 Numărul de acte normative 

elaborate.                                        

Numărul de acte normative 

avizate 

 Rata de migraţie a 

personalului din sistem         

Monitorizarea implementării 

prevederilor privind transparenţa 

activităţii CSM şi a instituţiilor 

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

aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea 

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011–2016,p.1,2,1,3) 

171,5 170,8 170,1 Nr. rapoartelor efectuate şi 

plasate pe pagina web 

Monitorizarea implementării 

modificărilor legislative privind 

exercitarea căilor de atac (H.P.nr.6,din 

16.02.2012,privind aprobarea Planului de acţiuni 

pentru implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016,p. 1.2.5.2) 

71,4 56,9 56,7 Nr. rapoartelor efectuate 

Desfăşurarea periodică a sondajelor 

de opinie în rîndul justiţiabililor 

(feedback) (H.P.nr.6,din 16.02.2012,privind 

aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea 
Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011–2016,p.1.3.6.2 

60,0   Nr. sondajelor efectuate 
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Probleme –cheie/politici Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani 

(mii lei) Indicatori de monitorizare 

2014 2015 2016 

Asigurarea unui cadru naţional şi 

legislativ coerent   şi previzibil, 

corelat cu exigenţele europene către 

anul 2016 

- Instruirea a 50% din funcţionării 

publici ai aparatului central din 

cadrul Ministerului Justiţiei  anual 

- Reducerea nivelului de migraţie a 

personalului din cadrul Ministerului 

Justiţiei pînă la 5 % pînă în anul 

2016  

- Consolidarea procesului de 

coordonare inter-instituțională 

necesară implementării reformei 

pînă în anul 2016 

- Asigurarea mecanismelor  

transparente de implementarea şi 

coordonare a Strategiei prin 

cercetări şi reuniuni comune 

regulate către anul 2016 

 

Elaborarea culegerilor de modele de 

acte întocmite de executorul 

judecătoresc, de avocat, de expertul 

judiciar, de administratorul 

autorizat, de notar, de mediator 
(H.P.nr.6,din 16.02.2012,privind aprobarea Planului 

de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă 

a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016,p.3.2.2.2) 

107,2   Nr. de culegeri elaborate. 

Crearea secretariatului Consiliului 

Naţional pentru reforma organelor 

de ocrotire a normelor de drept 
(H.P.nr.6,din 16.02.2012,privind aprobarea Planului 

de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă 

a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016,p.7.1.1.2) 

843,0   Secretariat creat. 

Organizarea şedinţelor ale 

Consiliului naţional pentru reforma 

organelor de ocrotire a normelor de 

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

Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei 

de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–

2016,p.7.1.1.3) 

6,0 6,0 6,0 Nr. de şedinţe organizate 

Organizarea cursurilor de instruire a 

personalului Ministerului Justiţiei în 

baza planurilor de instruire 

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

aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea 

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011–2016,p.7.1.3.6), Legea Nr. 158 din  04.07.2008, 

cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului 
public, art.37) 

398,0 195,6 217,0 Nr. de cursuri organizate 

Nr. persoanelor instruite. 

Organizarea reuniunilor periodice 

comune ale reprezentanţilor 

instituţiilor din sectorul justiţiei 

privind planificarea strategică şi 

26,2 26,2 26,2 Nr. de reuniuni comune 

organizate 
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Probleme –cheie/politici Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani 

(mii lei) Indicatori de monitorizare 

2014 2015 2016 

monitorizarea reformei (H.P.nr.6,din 

16.02.2012,privind aprobarea Planului de acţiuni 

pentru implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016,p.7.1.5.2) 
Organizarea reuniunilor periodice 

dintre reprezentanţii sectorului 

neguvernamental şi reprezentanţii 

sectorului justiţiei (H.P.nr.6,din 

16.02.2012,privind aprobarea Planului de acţiuni 

pentru implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016,p. (7.3.2.2 

2,0 2,0 2,0 Nr. de reuniuni periodice 

organizate 

B. Acţiuni ce duc la o utilizare 

mai eficace şi eficientă a 

resurselor: 

    

Crearea şi menţinerea spaţiului 

informaţional cu caracter juridic 
(H.P.nr.6,din 16.02.2012,privind aprobarea Planului 
de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă 

a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016,p.5.3.2.2, 

p. 2.4.1.1. p.6.4.4.3, p- 7.1.3.7, p.7.3.2.3 ; Programul 
strategic de modernizare tehnologica a guvernării , 

HG nr.710 din 20.09.2011) 

10849,5 8714,5 10727,7 Nr.de registre create 

Nr. de sisteme elaborate 

Asigurarea unor condiţii adecvate 

de lucru personalului Ministerului 

Justiţiei pentru a eficientiza 

activitatea acestuia (H.P.nr.6,din 

16.02.2012,privind aprobarea Planului de acţiuni 
pentru implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016,p.7.1.3.7 

3500,0   Tehnica de calcul procurată şi 

instalată 

Nr. încăperilor de lucru 

renovate şi dotate tehnic 

C. Acţiuni nou identificate:     

Efectuarea unui studiu privind 

oportunitatea întocmirii procesului 

verbal sau a stenogramei şedinţei de 

judecată şi corelaţia dintre acestea şi 

42,9   Studiu elaborat 
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Probleme –cheie/politici Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani 

(mii lei) Indicatori de monitorizare 

2014 2015 2016 

înregistrările audio/video (H.P.nr.6,din 

16.02.2012,privind aprobarea Planului de acţiuni 

pentru implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016,p.1.2.2.7) 
Monitorizarea implementării 

reformei INJ (H.P.nr.6,din 16.02.2012,privind 

aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea 

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011–2016,p. 1.3.1.6) 

42,9   Raport de monitorizare 

întocmit 

Efectuarea unui sondaj privind 

toleranţa publicului pentru actele de 

corupţie din sectorul justiţiei 
((H.P.nr.6,din 16.02.2012,privind aprobarea Planului 
de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă 

a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016,p.4.1.3.4) 

 187,9  Sondaj efectuat 

Monitorizarea noilor mecanisme de 

investigare a abaterilor de la etică 

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

aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea 
Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011–2016,p.4.2.3.3) 

100,0 100,0 100,0 Raport de monitorizare 

întocmit şi difuzat 

Nr. de proceduri iniţiate şi 

rezultatele acestora 

Total subprogram:  33382,8 26729,3 28511,3  

Subprogramul II: Organizarea sistemului judecătoresc 

Scopul subprogramului: Consiliului Superior al Magistraturii  cu capacităţi consolidate în vederea asigurării organizării şi funcţionării sistemului 

judecătoresc 

A. Probleme cheie: A. Acţiuni curente:     

- Necesitatea consolidării 

capacităţilor de management ale 

sistemului judecătoresc 

- Necesitatea examinarea petiţiilor 

cetăţenilor în probleme ce  ţin de 

etica judiciară, adresate Consiliului 

Superior al Magistraturii.  

Asigurarea activităţii CSM  

 

6691,9 

 

6741,4 

 

7715,4 

 

Număr şedinţe desfăşurate 

Număr petiţii examinate şi 

soluţionate 

Organizarea campaniilor de 

informare privind modul de 

funcționare a sistemului 

judecătoresc (HP nr.6 din 16.02.2012 

300,0 300,0 300,0 Număr de broşuri informative 

elaborate 

Numărul de campanii 

informative privind activitatea 



13 

 

Probleme –cheie/politici Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani 

(mii lei) Indicatori de monitorizare 

2014 2015 2016 

- Transparenţă insuficientă în 

activitatea CSM 

B. Obiective de politici pe termen 

mediu 

- Consolidarea rolului CSM în 

asigurarea eficienţei justiţiei 

- Consolidarea activităţii Inspecţiei 

Judiciare din cadrul CSM şi al 

Departamentului de Administrare 

Judecătorească (SND p. 1.2.1) 

- Asigurarea transparenţei în 

activitatea CSM către anul 2016 

 

privind aprobarea Planului de acţiuni 

pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011-16, 1.1.3.4) 

instanţelor judecătoreşti, 

desfăşurate în mass-media 

 

B. Acţiuni ce duc la o utilizare 

mai eficace şi eficientă a 

resurselor: 

    

Aplicarea noilor criterii si proceduri 

de selectare, promovare si transfer 

al judecătorilor (HP nr.6 din 16.02.2012 

privind aprobarea Planului de acţiuni 

pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011-16, 1.1.6.4) 

 

159,6 159,6 159,6 

 

 

 

 

Numărul de judecători  

selectaţi, promovaţi şi 

transferaţi conform  noilor 

criterii şi  proceduri 

 

C. Acţiuni noi       

Elaborarea standardelor privind 

durata actelor Procesuale in cursul 

examinării cauzei si elaborarea 

metodologiei de control al aplicării 

acestora (HP nr.6 din 16.02.2012 privind 

aprobarea Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011-16, 

1.2.3.4) 

25,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Standarde şi metodologie 

elaborate 

Numărul de controale efectuate 

de inspecţia judiciară 

Numărul de rapoarte întocmite 

Monitorizarea  implementării 

modificărilor si a modului de 

exercitare a funcției de judecător de 

instrucție (HP nr.6 din 16.02.2012 

privind aprobarea Planului de acţiuni 

pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

42,9 

 

 

 

 

  Monitorizare efectuată 

Rapoarte de monitorizare 

întocmite şi distribuite 
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Probleme –cheie/politici Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani 

(mii lei) Indicatori de monitorizare 

2014 2015 2016 
2011-16, 1.2.6.5) 

Evaluarea performantelor tuturor 

judecătorilor  din instanțele 

judecătorești conform orarului 

aprobat de Consiliul Superior al 

Magistraturii (HP nr.6 din 16.02.2012 

privind aprobarea Planului de acţiuni 

pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011-16, pilonul 2, 1.3.5.4) 

144,0 144,0  Orarul aprobat 

Numărul de judecători evaluaţi 

Elaborarea conceptelor de 

promovare a eticii profesionale si 

sensibilizare a opiniei publice cu 

privire la etica profesionala a 

reprezentanților sectorului justiției 
(HP nr.6 din 16.02.2012 privind aprobarea 

Planului de acţiuni pentru implementarea 

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei 

pentru anii 2011-16, 4.2.4.1) 

55,0   Concepte elaborate 

 

Total subprogram:  7418,4 7345,0 8175,0   

Subprogramul III: Supremaţie judecătorească - include politici ce ţin de asigurarea şi  îmbunătăţirea condiţiilor de funcţionare a Curţii Supreme 

de Justiţie 

Scopul subprogramului: accesul populaţiei la o justiţie echitabilă, de calitate şi eficienţă.  

A. Probleme cheie: A. Acţiuni curente:     

Gradul de încredere scăzut al 

cetăţenilor faţă de actul de justiţie 

B. Obiective de politici pe termen 

mediu 

 

Asigurarea cu 90% a condiţiilor 

necesare pentru buna funcţionare a 

Administrarea curentă a activităţii 

CSJ 

 

 

25995,7 25860,6 29278,0 Nr. sondaje privind gradul de 

încredere al cetăţenilor faţă de 

actul de justiţie  

 

% micşorării nr. de petiţii în 

raport cu anii precedenţi 
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Probleme –cheie/politici Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani 

(mii lei) Indicatori de monitorizare 

2014 2015 2016 

Curţii Supreme de Justiţie către anul 

2016 

Total subprogram:  25995,7 25860,6 29278,0  

Subprogramul IV. Înfăptuire a judecăţii în curţile de apel  

Scopul subprogramului:  Drepturile  justiţiabililor  asigurate prin  respectarea legislaţiei în vederea garantării unui proces de judecată echitabil 

A. Probleme cheie: A. Acţiuni curente     

- Publicarea  hotărîrile instanţelor de 

judecată  în proporţie de 30 %, din 

numărul total de hotărîri pronunţate, 

nu asigură transparenţa actului de 

justiţie 

- Programul de înregistrare 

audio+video a şedinţelor de 

judecată se utilizează în 50% de 

instanţe. 

- Insuficienţa surselor financiare 

pentru cheltuielile de procedură 

(citare, eliberarea copiilor,  

efectuarea traducerilor, etc.) 

- Necesitatea asigurării condiţiilor 

adecvate de muncă judecătorilor 

- Lipsa încăperilor de audiere a 

martorilor în anonimat 

- Birouri de arhivă neamenajate 

corespunzător cerinţelor de păstrare 

a dosarelor 

 

B. Obiectivele de politici pe 

termen mediu:  

Asigurarea funcţionării operaţionale 

a instanţelor judecătoreşti 

36773,9 38456,6 

 

44937,1 Ponderea procentuală a 

cheltuielilor necesare pentru 

întreţinerea curţilor de apel 

Construcţia /renovarea sediilor 

instanţelor judecătoreşti    
(H.P.nr.6,din 16.02.2012, privind aprobarea Planului 

de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă 
a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, pilonul 1, 

act.1.1.12.7) 

 

32000,0 3271,4 16100,0 

 

Numărul sediilor renovate 

Asigurarea implementării instituţiei 

"asistentului judiciar" (H.P.nr.6,din 

16.02.2012, privind aprobarea Planului de acţiuni 
pentru implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, pilonul 1, 

act.1.3.10.2) 

 

6291,4 6385,9 7210,7 

 

 % de implementare instituţiei 

"asistentului judiciar" 

Dotarea birourilor arhivei cu 

mobilier modern şi asigurarea cu 

condiţii pentru păstrarea dosarelor şi 

odăii pentru păstrarea cartelelor 

 

160,0 160,0 160,0 Numărul curţilor de apel 

asigurate cu birouri de arhivă 

modernizate 

C. Acţiuni noi     

Amenajarea în curţile de apel a 

înăperii destinate audierii martorilor 

în anonimat  

100,0 100,0  Numărul curţilor de apel cu 

înăperii destinate audierii 

martorilor în anonimat 
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Probleme –cheie/politici Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani 

(mii lei) Indicatori de monitorizare 

2014 2015 2016 

- Creşterea ratei de publicare a 

hotărîrilor instanţelor de judecată 

pînă la 100 % în anul 2016   

- Creşterea ratei de publicare a 

hotărîrilor instanţelor de judecată 

pînă la 100 % în anul 2016   

- Dotarea a 100% din instanţe cu 

echipament tehnic necesar pentru 

activitatea instanţelor  pînă în 2016   

- Asigurarea condiţiilor adecvate de 

funcţionare în 30 % judecătorii către 

anul 2016 

- Amenajarea în 100% din instanţele 

judecătoreşti  a încăperilor de audiat 

martorii în anonimat către anul 2016 

- Menţinerea în 100% curţi de apel a 

instituţiei asistentului judiciar 

- Amenajarea în 3 instanţe a 

birourilor de arhivă către anul 2016 

 

Total subprogram:  75325,3 48373,9 68407,8  

Subprogramul V. Înfăptuire a judecăţii în judecătorii 

Scopul subprogramului: Drepturile  justiţiabililor  asigurate prin  respectarea legislaţiei în vederea garantării unui proces de judecată echitabil 

A. Probleme cheie A. Acţiuni curente     

Programul de înregistrare 

audio+video a şedinţelor de 

judecată se utilizează în 20 instanţe 

din 46. 

Insuficienţa surselor financiare 

Asigurarea funcţionării operaţionale 

a judecătoriilor 

126561,9 130367,8 151759,5 Ponderea procentuală a 

cheltuielilor necesare pentru 

întreţinerea judecătoriilor 

 Instalarea în cadrul  instanţelor 

judecătoreşti a sistemelor de control 

500,0   Numărul judecătoriilor dotate 

cu dispozitive pentru 
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Probleme –cheie/politici Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani 

(mii lei) Indicatori de monitorizare 

2014 2015 2016 

pentru cheltuielile de procedură 

(citare, eliberarea copiilor,  

efectuarea traducerilor, etc.) 

Securitatea redusă a  instanţelor 

judecătoreşti 

Necesitatea asigurării condiţiilor 

adecvate de muncă judecătorilor 

Lipsa încăperilor de audiere a 

martorilor în anonimat 

Birouri de arhivă neamenajate 

corespunzător cerinţelor de păstrare 

a dosarelor 

B. Obiectivele de politici pe 

termen mediu:  
Creşterea ratei de publicare a 

hotărîrilor instanţelor de judecată 

pînă la 100 % în anul 2016  

Dotarea a 100% din instanţe cu 

echipament tehnic necesar pentru 

activitatea instanţelor  pînă în 2016   

 Asigurarea securităţii instanţelor 

judecătoreşti la 100%. 

Asigurarea condiţiilor adecvate de 

funcţionare în 30 % judecătorii către 

anul 2016 

Amenajarea în 100% din instanţele 

judecătoreşti  a încăprerilor de 

audiat martorii în anonimat către 

anul 2016 

şi acces pentru asigurarea securităţii 

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

aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea 

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011–2016, pilonul 1, act..1.1.11.3) 

asigurarea securității 

Construcţia /renovarea sediilor 

judecătoriilor  

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

de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă 

a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, pilonul 1, 

act.1.1.12.7 

28831,9 75252,7 91948,1 Numărul sediilor renovate 

Asigurarea fiecărei instanţe 

judecătoreşti cu suportul tehnic 

necesar pentru aplicarea 

Programului Integrat de Gestionare 

a Dosarelor  

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

de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă 

a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, pilonul 1, 

act.1.2.2.5) 

185,2 197,1 210,0 % de judecătorii asigurate cu 

suport tehnic 

Asigurarea instanţelor cu 

echipamentul necesar înregistrării 

audio/video a şedinţelor de judecată 

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

de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă 
a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, pilonul 1, 

act.1.2.2.6) 

 

607,4 643,7 682,4 Numărul judecătoriilor 

asigurate cu echipamentul 

necesar pentru înregistrarea 

audio/video a şedinţelor 

Asigurarea implementării instituţiei 

"asistentului judiciar" 

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

de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă 
a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, pilonul 1, 

act.1.3.10.2) 

21177,5 21495,0 24268,0  % de implementare instituţiei 

"asistentului judiciar" 
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Probleme –cheie/politici Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani 

(mii lei) Indicatori de monitorizare 

2014 2015 2016 

Menţinerea în 100% judecătorii a 

instituţiei asistentului judiciar 

Amenajarea în 3 instanţe a 

birourilor de arhivă către anul 2016 

Dotarea birourilor arhivei cu 

mobilier modern şi asigurarea cu 

condiţii pentru păstrarea dosarelor şi 

odăii pentru păstrarea cartelelor 

380,0 380,0 380,0 Numărul de judecătorii  

asigurate cu birouri de arhivă 

modernizate 

C. Acţiuni noi     

Amenajarea în judecătorii a înăperii 

destinate audierii martorilor în 

anonimat  

 

300,0 300,0 300,0 Numărul judecătoriilor cu 

încăperi destinate audierii 

martorilor în anonimat 

Total subprogram:  178543,9 228636,3 269548,0  

Subprogramul VI Implementarea politicii penale a statului - include politici ce ţin de asigurarea şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă a 

procurorilor :  

Program implementat de Procuratura Generală        

Scopul subprogramului -  Activitatea Procuraturii eficientizată  în eforturile de prevenire şi combatere  a corupţiei şi protecţionismului 

A. Probleme cheie A. Acţiuni curente     

- Cadrul normativ imperfect .  

- Numărul mare de petiţii cu referire 

la calitatea urmăririi penale. 

Securitatea redusă a sediilor 

organelor procuraturii.    

- Lipsa unui sistem informaţional 

privind evidenţa infracţiunilor. 

- Insuficienţa de cadre specializate 

care participă la  etapa prejudiciară 

- Activitatea organelor procuraturii 

netransparentă   

 

B.Obiective de politici pe termen 

mediu 

Asigurarea managementului 

procuraturii   

130449,8 144477,6 185868,6 Proiecte de legi elaborate şi 

remise Guvernului.  Numărul 

rapoartelor de monitorizare  

efectuate.                                                   

Sistemul informaţional elaborat 

şi funcţional  

C. Acţiuni noi     

Elaborarea proiectului de 

modificare a Legii nr.294-XVI din 

25 decembrie 2008 cu privire la 

Procuratură, prin care să se 

stabilească un buget separat, 

numărul necesar de personal 

administrativ şi alocarea unui sediu 

628,8 0,0 0,0 Sediul alocat si dotat cu 

echipament necesar 
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Probleme –cheie/politici Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani 

(mii lei) Indicatori de monitorizare 

2014 2015 2016 

- Fortificarea capacităţilor şi 

asigurarea independenţei  

- Procuraturii în vederea 

administrării eficiente a instituţiei  

- Sporirea  eforturilor  în vederea 

consolidării mecanismului de 

combatere a corupţiei 

- Consolidarea capacităţilor. 

instituţionale ale Procuraturii.                                    

- Asigurarea securităţii sediilor 

organelor procuraturii. 

- Crearea şi operaţionalizarea 

sistemului unitar de indicatori de 

performanţă pentru toate instituţiile 

implicate în procesul penal. 

- Specializarea cadrelor implicate în 

procesul prejudiciar 

pentru Consiliul Superior al 

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

aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea 

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011–2016, pilonul 2, act.2.2.3.1) 
Sporirea transparenţei 

mecanismelor şi organelor de 

autoadministrare din cadrul 

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

aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea 

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011–2016, pilonul 2, act. 2.2.3.4) 

81,0 0,0 0,0 Numărul de informaţii privind 

activitatea organelor 

procuraturii publicate si 

actualizate 

Reformarea şi consolidarea 

structurilor şi sistemelor de 

interacţiune a organelor procuraturii 

cu publicul (H.P.nr.6,din 16.02.2012, privind 

aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea 
Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011–2016, pilonul 2, act. 2.2.6.4) 

75,0 3,2 3,2 Numărul. campaniilor  de 

informare    

Consolidarea sistemelor de 

securitate în sediile organelor 

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

aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea 
Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011–2016, pilonul 2, act. 2.2.6.5) 

4200,0 0,0 0,0 Tehnologii de securitate 

instalate.  

Numărul sediilor organelor 

procuraturii asigurate cu 

sisteme de securitate.   

Consolidarea capacităţilor 

instituţionale ale organelor 

procuraturii, inclusiv examinarea 

oportunităţii edificării unui sediu 

comun pentru toate subdiviziunile 

Procuraturii Generale şi organele 

procuraturii din municipiul 

Chişinău; construcţia/ renovarea 

10000,0 0,0 0,0  

Proiecte de 

construcţie/renovare a sediilor 

procuraturii       

Devize de cheltuieli întocmite.        

Numărul sediilor 

renovate/construite                 
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Probleme –cheie/politici Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani 

(mii lei) Indicatori de monitorizare 

2014 2015 2016 

sediilor organelor procuraturii din 

întreaga ţară (H.P.nr.6,din 16.02.2012, privind 

aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea 

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011–2016, pilonul 2, act. 2.2.6.6) 
Organizarea cursurilor de 

specializare a actorilor implicaţi în 

faza prejudiciară (H.P.nr.6,din 16.02.2012, 

privind aprobarea Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformă a sectorului 

justiţiei pentru anii 2011–2016, pilonul 2, act. 2.3.5.2) 

96,0 96,0 16,0 Numărul de cursuri organizate 

Numărul de persoane instruite 

Instituirea şi implementarea unui 

nou sistem unitar de indicatori de 

performanţă pentru toate instituţiile 

implicate în procesul penal (H.P.nr.6,din 

16.02.2012, privind aprobarea Planului de acţiuni 

pentru implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, pilonul 2, 
act.2.4.3.2) 

960,0 0,0 0,0 Sistemul unitar de indicatori 

instituit şi implementat 

Instruirea membrilor unităţilor 

responsabile de asigurarea 

securităţii interne (H.P.nr.6,din 16.02.2012, 

privind aprobarea Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformă a sectorului 

justiţiei pentru anii 2011–2016, pilonul 4, act. 4.1.6.2) 

30,6 30,6 0,0 Numărul de cursuri organizate 

Numărul de persoane instruite 

Total subprogram:  146521,2 144607,4 185887,8  

Subprogramul VIII Apărare a drepturilor şi intereselor legale ale persoanelor – include politici ce ţin de activitatea Consiliului Naţional 

pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat 

Autoritate responsabilă: Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat 

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

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

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

justiţie. 
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Probleme –cheie/politici Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani 

(mii lei) Indicatori de monitorizare 

2014 2015 2016 

A. Probleme cheie A. Acţiuni curente     

- Calitatea asistenţei juridice 

garantate de stat nu corespunde în 

totalitate înaltelor performanţe şi 

practici de apărare bazate pe 

interesul beneficiarului.  

- Asistenţa juridică garantată de stat, 

în special în cauzele non-penale este 

insuficient mediatizată, societatea 

nu cunoaşte despre astfel de ajutor 

şi protecţie din partea statului. Acest 

fapt este confirmat şi prin datele 

statistice disponibile pentru anul 

2012, doar 1550 de persoane au 

beneficiat de servicii juridice 

garantate de stat pe acest tip de 

cauze.                                

- În privinţa copiilor, forma 

procesuală se caracterizează printr-

un grad mai mare de complexitate. 

Participând în astfel de cauze, 

avocatul trebuie să ţină cont de mai 

multe particularităţi specifice, 

datorită vârstei copiilor, faptul că 

faţă de ei ar trebui să fie adoptată o 

conduită diferenţiată de cea faţă de 

adulţi. Astfel, avocatul participînd 

într-un proces alături de un copil 

aflat în conflict cu legea, trebuie să 

Acordarea asistenţei juridice 

garantate de stat în cauzele penale şi 

non-penale (Legea nr. 198-XVI din 

26.07.2007 cu privire la asistenţa 

juridică garantată de stat) 

20370,0 

 

 

20975,0 

 

 

 

21650,0 

 

 

 

Numărul beneficiarilor 

asistenţei juridice garantate de 

stat în cauze penale şi non-

penale                                     

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) 

4237,7 4109,9 4102,9 Numărul avocaţilor care acordă 

asistenţă juridică calificată 

garantată de stat                                                                                           

Nr. personalului aparatului 

administrativ şi a oficiilor 

teritoriale asigurat proporţional 

cu necesităţile sistemului 

Monitorizarea calităţii asistenţei 

juridice garantate de stat (Legea nr. 198-

XVI din 26.07.2007  cu privire la asistenţa juridică 
garantată de stat, H.P. nr. 6, din 16.02.2012, privind 

aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea 

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 
2011-2016, pilonul 3, 3.1.2.3) 

14,9   Numărul rapoartelor de 

monitorizare întocmite   

Instituţionalizarea sistemului de 

asistenţă juridică primară pentru 

localităţile rurale şi urbane (H.P. nr. 6, 

din 16.02.2012, privind aprobarea Planului de acţiuni 

pentru implementarea Strategiei de reformă a 
sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, pilonul 3, 

3.1.3.5) 

543,0 667,5 792,0 Numărul beneficiarilor de 

asistenţă juridică primară                                   

Numărul prestatorilor de 

servicii de asistenţă juridică 

primară (parajurişti)           

Instruirea şi asistenţa metodică 

continuă a persoanelor autorizate să 

acorde asistenţă juridică garantată 

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

aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea 

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

249,9 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Numărul de persoane instruite   

Numărul de cursuri de instruire 

desfăşurate  
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Probleme –cheie/politici Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani 

(mii lei) Indicatori de monitorizare 

2014 2015 2016 

se ghideze de anumite particularităţi 

şi proceduri legale specifice.                                                                       

 

B.   Obiectivele de politici pe 

termen mediu 

- Îmbunătăţirea calităţii şi a 

accesibilităţii serviciilor de asistenţă 

juridică garantată de stat (cauze 

penale şi nepenale)                     

- Promovarea culturii juridice şi a 

accesului la informaţia cu carecter 

juridic; reducerea nihilismului 

juridic.                                            

- Asigurarea specializării actorilor 

din sistemul jsutişiei în lucrul cu 

copiii                                              

2011-2016, pilonul 3, 3.1.2.5) 

Crearea birourilor de avocaţi publici 

în localităţile de reşedinţă a oficiilor 

teritoriale ale CNAJGS (H.P. nr. 6, din 

16.02.2012, privind aprobarea Planului de acţiuni 

pentru implementarea Strategiei de reformă a 
sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, pilonul 3, 

3.1.2.4) 

184,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numărul de avocaţi publici  

 

Desfăşurarea campaniilor de 

informare a publicului cu privire la 

asistenţa juridică garantată de stat 
(H.P. nr. 6, din 16.02.2012, privind aprobarea 

Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei 
de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-

2016, pilonul 3, 3.1.3.8) 

87,0 87,0 87,0 Număr de pliante şi calendare 

distribuite                                                      

Numărul de bannere 

informative   

Spot publicitar difuzat  

Elaborarea ghidurilor metodologice 

de pentru avocaţi specializaţi în 

asistenţa juridică garantată de stat în 

cauzele care implică copiii (H.P. nr. 6, 

din 16.02.2012, privind aprobarea Planului de acţiuni 
pentru implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, pilonul 6, 

6.3.1.6) 

55,0 55,0 15,0 Numărul de ghiduri publicate    

C. Acţiuni noi     

Monitorizarea asistenţei juridice 

primare acordate de asociaţiile 

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

aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea 
Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011-2016, pilonul 3, 3.1.3.4) 

 46,0  Raport de monitorizare 

întocmit 

Efectuarea studiului privind 

necesitatea unor noi metode de 

asistenţă juridică primară (H.P nr. 6, din 

16.02.2012, privind aprobarea Planului de acţiuni 
pentru implementarea Strategiei de reformă a 

 40,0  Studiu efectuat 
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Probleme –cheie/politici Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani 

(mii lei) Indicatori de monitorizare 

2014 2015 2016 
sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, pilonul 3, 

3.1.3.6) 

 

Implementarea noilor metode de 

asistenţă juridică primară prin 

proiecte-pilot (H.P nr.6, din 16.02.2012, 

privind aprobarea Planului de acţiuni pentru 
implementarea Strategiei de reformă a sectorului 

justiţiei pentru anii 2011-2016, pilonul 3, 3.1.3.7) 

 

  200,0 Proiect pilot elaborat şi 

implementat 

 

Total subprogram:  25741,6 25 980,4 26 846,9  

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

Scopul subprogramului: Expertize de calitate şi efectuate în termen de către  Centrul Naţional de Expertize Judiciare 

A. Probleme cheie A. Acţiuni curente     

- Sedii în stare necorespunzătoare - 

- Insuficienţa specialiştilor 

calificaţi, utilaj tehnic destinat 

examinărilor judiciare 

- Imperfecţiunea cadrului legislativ 

ce reglementează domeniul 

expertizei judiciare                            

- Lipsa conlucrării eficiente cu 

ordonatorii expertizei                     - 

- Termenii relativ mari de 

efectuarea expertizelor  

B. Obiective de politici pe termen 

mediu 
- Micşorarea termenului de 

efectuare a expertizelor judiciare cu 

5 % faţă de situaţia curentă pînă în 

anul 2016- 

Coordonarea activităţii în domeniul 

teoriei şi practicii expertizei 

judiciare (HG nr. 1052 din 

12.09.2006) 

5920,9 6405,5 6461,1 Număr expertize efectuate 

Rata termenului de efectuare a 

expertizelor 

Achiziţia echipamentului modern 

necesar pentru cercetări şi 

investigaţii  în cadrul expertizelor 

judiciare (HP nr.6 din 16.02.2012 privind 

aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea 

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011-16, pilonul 2, p.2.3.1. acţiunea 5) 

1663,0 1875,0 2500,0 Nr. de unităţi de echipament 

procurat. 

Repararea şi reconstrucţia sediilor 

aflate în gestiunea CNEJ  

3999,8 4026,3 4028,5 Numărul sediilor reparate şi 

reconstruite. 

Elaborarea culegerilor de modele de 

expertize judiciare 

5,0 0,0 0,0 Nr. de culegeri elaborate 

C. Acţiuni noi     

Desfăşurarea cursurilor de instruire 

iniţială şi continuă a 

502,4 635,0 635,0 Numărul de experţi instruiţi în 

instituţii specializate. Numărul 
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Probleme –cheie/politici Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani 

(mii lei) Indicatori de monitorizare 

2014 2015 2016 

- Instruirea a 10% din experţii 

Centrului Naţional de Expertize 

Judiciare către anul 2016.  

- Dotarea cu 30% de echipament 

performant a 2 laboratoare către 

anul 2016. 

reprezentanţilor profesiilor conexe 

sistemului justiţiei (HP nr.6 din 16.02.2012 

privind aprobarea Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformă a sectorului 

justiţiei pentru anii 2011-16, pilonul 2, p.3.2.5. 
acţiunea 2) 

de experţi ce au fost supuşi 

atestării, precum şi numărul de 

experţi ce au trecut cursuri de 

perfecţionare.  

 Administrarea/mentenanţă paginei 

oficiale a instituţiei. 

10,0 10,0 10,0 Pagina web 

funcţională/actualizată. 

Total subprogram:  12101,1 12951,8 13634,6  

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

Scopul subprogramului: Servicii  informaţional-juridice calitative prestate  persoanelor fizice şi juridice 

A. Probleme cheie A. Acţiuni curente     

- Insuficiena de resurse (umane, 

financiare, tehnico-tehnologice) 

pentru eliminarea tuturor 

inadvertenţelor informaţionale 

legate de Registrele gestionate. 

B. Obiective de politici pe termen 

mediu 
- Asigurarea examinării  calitative 

în proporţie de 100 % a solicitărilor 

de informaţii juridice conform 

termenelor stabilite de legislaţia în 

vigoare către anul 2016 

Menţinerea în funcţiune a 

registrelor aflate în gestiune (H.G.nr. 

488 din  29.03.2008 cu privire la unele aspecte ale 

activităţii instituţiilor subordonate Ministerului 
Justiţiei.) 

766,0 

 

774,2 

 

841,9 

 

Numărul de acte normative 

plasate în baza de date 

Numărul  de accesări a paginii 

web   

Prestarea  serviciilor informaţional-

juridice  cetăţenilor şi mediului de 

afaceri   

650,0 

 

 

650,0 

 

 

 

 

650,0 

 

 

 

 

Contract încheiat pentru 

prestarea serviciilor 

Nr. de incidente 

(nefuncţionarea sistemului) 

Numărul de servicii prestate  

cetăţenilor  şi mediului  de 

afaceri 

Numărul de reclamaţii privind 

calitatea serviciilor. 

Total subprogram:  1416,0 1424,2 1491,9  

Subprogramului XI. Stare civilă- include activităţile Serviciul Stare Civilă (SSC) „ instituţie subordonată MJ” întreprinse pentru organizarea şi 

dezvoltare organelor de stare civilă (aparatul şi oficiilor stare civilă teritoriale)  

Scopul programului/subprogramului: Servicii publice de calitate prestate cetăţenilor 
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Probleme –cheie/politici Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani 

(mii lei) Indicatori de monitorizare 

2014 2015 2016 

A. Probleme cheie A. Acţiuni curente     

- Necesitatea modernizării 

permanente a sistemelor 

informaţionale automatizate de stare 

civilă, parte componentă a 

sistemului informaţional 

automatizat „Registrul de stat al 

populaţiei” 

 

B. Obiective de politici pe  termen 

mediu 

- Majorarea gradului de 

implementare a tehnologiilor 

informaţionale în activitatea 

instituţiei către anul 2016 

- Asigurarea cu 90 % a condiţiilor 

necesare pentru buna funcţionare a 

sistemului organelor stare civilă 

către anul 2016 

Dotarea cu echipament tehnic 

preformant a Serviciului Stare 

Civilă şi asigurarea accesului la 

internet a funcţionarilor din sistem. 

500,0 

 

1000,0 

 

1000,0 

 

Numărul de unităţi de 

echipament tehnic procurat 

 

Dezvoltarea paginii web a SSC în 

scopul asigurării accesului 

cetăţenilor la informaţiile de interes 

public precum şi asigurării 

transparenţei în procesul decizional. 

78,0 45,0 45,0 Numărul de accesări a paginii 

web 

 

Implementarea programului „rînd 

electronic” destinat simplificării 

procedurii de audienţă a cetăţenilor. 

35,0 35,0 

 

35,0 

 

Contract încheiat 

Program „rînd electronic” 

funcţional 

 

Instruirea funcţionarilor publici 

precum si a angajaţilor cu funcţie 

tehnică şi administrativă 

385,0 389,0 438,0 Numărul de funcţionari publici 

şi a angajaţilor cu funcţie 

tehnică şi administrativă 

instruiţi 

 

Asigurarea activității Serviciului 

Stare Civilă 

56652,9 53661,0 53612,0 % de realizare a planului de 

achiziţii 

Numărul de servicii prestate 

Total subprogram:  57650,9 55130,0 55130,0  

Subprogramul  XII  Instruire iniţială şi continuă în domeniul justiţiei 

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

A. Probleme cheie A. Acţiuni curente     

- Creşterea numărului audienţilor de 

la formarea iniţială 

Desfăşurarea cursurilor de instruire 

iniţială 
(Legea privind Institutul Naţional al 

3934,2 4155,0 4314,4 Numărul de persoane instruite 
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Probleme –cheie/politici Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani 

(mii lei) Indicatori de monitorizare 

2014 2015 2016 

- Recrutarea unor formatori cu 

normă întreagă 

- Organizarea cursurilor de formare 

continuă cu durata mai mare de 2 

zile  

- Organizarea cursurilor de instruire 

iniţială cu durata de 3 luni 

- Reformarea şi eficientizarea 

activităţii Institutului Naţional al 

Justiţiei 

- Consolidarea structurilor şi 

sistemelor de interacţiune cu 

publicul 

- Sporirea eficienţei 

managementului şi îmbunătăţirea 

sistemului practic şi regulator de 

administrare al instanţelor 

judecătoreşti şi a analizei strategice 

în materie de planificare bugetară 

- Utilizarea eficientă şi funcţională a 

sistemului informaţional 

judecătoresc 

- Optimizarea, sporirea 

transparenţei şi eficienţei procesului 

de înfăptuire a justiţiei 

- Asigurarea judecătorilor, 

procurorilor cu resurse 

informaţionale juridice online 

- Menţinerea unui corp didactic bine 

Justiţiei nr. 152-XVI din 08.06.2006) 

Desfăşurarea cursurilor de instruire 

continuă 
(Legea privind Institutul Naţional al 

Justiţiei nr. 152-XVI din 08.06.2006) 

5806,1 6000,0 6898,4 Numărul de persoane instruite 

Crearea mecanismului de instruire 

continuă la distanţă  (Hotărîrea 

Parlamentului nr. 6 din 16.02.2012 

„Privind aprobarea Planului de acţiuni 

pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011-2016”) 

200,0   Mecanism creat 

Crearea bazei de date electronice 

comună pentru Institutul Naţional al 

Justiţiei, Consiliul Superior al 

Magistraturi, Procuratura Generală 

privind evidenţa numărului de ore 

de instruire continuă acumulate 

anual de fiecare judecător, procuror 

sau alt actor al sectorului justiţiei şi 

a temelor studiate, precum şi a altor 

date ce ţin de activităţile de instruire 
(Hotărîrea Parlamentului nr. 6 din 

16.02.2012 „Privind aprobarea Planului 

de acţiuni pentru implementarea Strategiei 

de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011-2016”) 

252,0 252,0 252,0 Baza de date şi programul 

informaţional creat şi 

funcţional 

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 
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Probleme –cheie/politici Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani 

(mii lei) Indicatori de monitorizare 

2014 2015 2016 

format 

- Delegarea participanţilor la 

instruire continuă conform 

opţiunilor/necesităţilor 

- Instruirea judecătorilor şi 

procurorilor în vederea acumulării 

minimului de 40 ore anual 

- Implementarea metodelor moderne 

de instruire 

- Specializarea judecătorilor şi 

procurorilor pe domenii specifice 

- Unificarea sistemului de accedere 

la profesia de judecător 

- Îmbunătăţirea capacităţilor 

profesionale ale persoanelor 

implicate în activităţile de 

investigare şi urmărire penală 

- Îmbunătăţirea calităţii serviciilor 

de asistenţă juridică garantată de 

stat 

- Aplicarea uniformă a legislaţiei în 

domeniul respectării termenelor 

rezonabile de examinare a cauzelor 

şi de executare a hotărîrilor 

judecătoreşti 

- Uniformizarea practicilor de 

recunoaştere şi executare a 

hotărîrilor emise de instanţele 

judecătoreşti străine 

C. Acţiuni noi     

Crearea unui centru de informaţii 

juridice accesibil pentru judecători,  

procurori şi reprezentanţii altor 

profesii juridice (Hotărîrea 

Parlamentului nr. 6 din 16.02.2012 

„Privind aprobarea Planului de acţiuni 

pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011-2016”) 

300,0 300,0 300,0 Centrul de informaţii juridice 

creat şi dotat 

Desfăşurarea instruirilor la distanţă 
(Hotărîrea Parlamentului nr. 6 din 

16.02.2012 „Privind aprobarea Planului 

de acţiuni pentru implementarea Strategiei 

de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011-2016”) 

200,0   Cursuri online elaborate şi 

implementate 

Implementarea sistemului unic de 

accedere la profesia de judecător 
(Hotărîrea Parlamentului nr. 6 din 

16.02.2012 „Privind aprobarea Planului 

de acţiuni pentru implementarea Strategiei 

de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011-2016”) 

325,6   Sistem implementat 

Organizarea cursurilor de instruire 

pentru ofiţerii de urmărire penală în 

materie de cooperare în cadrul 

grupurilor interdepartamentale 
(Hotărîrea Parlamentului nr. 6 din 

16.02.2012 „Privind aprobarea Planului 

de acţiuni pentru implementarea Strategiei 

de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011-2016”) 

 22,3 22,3 Numărul de cursuri organizate 
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Probleme –cheie/politici Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani 

(mii lei) Indicatori de monitorizare 

2014 2015 2016 

- Uniformizarea practicii judiciare 

privind infracţiunile de corupţie 

- Reducerea actelor de corupţie 

- Creşterea încrederii societăţii în 

actul de justiţie 

- Creşterea integrităţii şi a 

profesionalismului administratorilor 

insolvabilităţii (autorizaţi) 

- Specializarea judecătorilor, 

procurorilor, avocaţilor şi 

consilierilor de probaţiune în 

cauzele cu implicarea copiilor 

martori, victime sau a celor în 

conflict cu legea 

- Consolidarea sistemului de 

probaţiune juvenilă 

- Consolidarea sistemului de 

selectare şi analiză a datelor privind 

copiii care intră în contact cu 

sistemul de justiţie 

- Asigurarea respectării dreptului la 

libertate şi siguranţă fizică 

- Prevenirea şi combaterea torturii şi 

a relelor tratamente 

- Asigurarea continuităţii procesului 

de probaţiune individualizat 

B. Obiective de politică pe termen 

mediu 

- Implementarea mecanismului unic 
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Probleme –cheie/politici Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani 

(mii lei) Indicatori de monitorizare 

2014 2015 2016 

de accedere în funcţia de judecător  

- Asigurarea cazării beneficiarilor 

instruirii din regiunile ţării  

- Perfecţionarea sistemului de 

pregătire iniţială şi continuă 

- Îmbunătăţirea programelor de 

instruire 

- Desfăşurarea cursurilor de 

instruire a personalului instanţelor 

judecătoreşti responsabil de relaţiile 

cu publicul  

- Desfăşurarea cursurilor de formare 

continuă a şefilor secretariatelor 

instanţelor judecătoreşti 

- Instruirea personalului responsabil 

de elaborarea şi executarea 

bugetului din cadrul instanţelor 

judecătoreşti 

- Desfăşurarea cursurilor de 

instruire continuă a personalului 

judecătoresc şi a judecătorilor în 

domeniul utilizării tehnologiilor 

informaţionale 

- Instruirea judecătorilor privind 

gestionarea dosarelor şi regulile de 

amînare a examinării 

- Crearea şi dotarea Centrului de 

informaţii juridice accesibil pentru 

judecători, procurori şi 
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Probleme –cheie/politici Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani 

(mii lei) Indicatori de monitorizare 

2014 2015 2016 

reprezentanţii altor profesii juridice 

- Oferirea informaţiilor juridice 

actualizate şi sistematizate pe 

domenii de drept accesibile la locul 

de muncă 

- Elaborarea şi implementarea 

programelor de instruire a 

formatorilor Institutului Naţional al 

Justiţiei  

- Implementarea programului online 

de comunicare între Institutul 

Naţional al Justiţiei şi beneficiari 

- Crearea unuei baze de date 

electronice comune pentru Institutul 

Naţional al Justiţiei, Consiliul 

Superior al Magistraturi şi 

Procuratura Generală privind 

evidenţa numărului de ore 

- Crearea mecanismului de instruire 

continuă la distanţă 

- Desfăşurarea instruirii la distanţă 

- Elaborarea programelor şi 

organizarea cursurilor de 

specializare 

- Implementarea sistemului unic de 

accedere la profesia de judecător 

- Instruirea persoanelor implicate în 

activităţile de investigare şi 

urmărire penală (procurori și 
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Probleme –cheie/politici Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani 

(mii lei) Indicatori de monitorizare 

2014 2015 2016 

judecători) 

- Instruirea persoanelor autorizate să 

acorde asistenţă juridică garantată 

de stat 

- Instruirea judecătorilor şi 

executorilor judecătoreşti în 

domeniul respectării termenelor 

rezonabile de examinare a cauzelor 

şi de executare a hotărîrilor 

judecătoreşti 

- Instruirea judecătorilor şi 

executorilor judecătoreşti în 

domeniul recunoaşterii şi executării 

hotărîrilor emise de instanţele 

judecătoreşti străine 

- Instruirea în domeniul asigurării 

comportamentului integru 

anticorupţie 

- Instruirea judecătorilor şi 

procurorilor în domeniul eticii 

profesionale 

- Instruirea membrilor organelor 

abilitate cu investigarea abaterilor 

de la etica profesională 

- Instruirea administratorilor 

autorizaţi 

- Instruirea în vederea uniformizării 

practicilor de lucru în cauzele care 

implică copiii 
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Probleme –cheie/politici Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani 

(mii lei) Indicatori de monitorizare 

2014 2015 2016 

- Imbunătăţirea sistemului de 

instruire iniţială şi continuă a 

consilierilor de probaţiune juvenilă 

- Instruirea cu privire la colectarea 

şi prelucrarea datelor statistice în 

conformitate cu sistemul 

indicatorilor internaţionali de 

justiţie juvenilă 

- Instruirea în vederea aplicării 

uniforme a măsurilor preventive şi a 

altor măsuri procesuale de 

constrîngere 

- Instruirea în domeniul prevenirii şi 

combaterii torturii şi a relelor 

tratamente 

- Instruirea cu privire la aplicarea 

legislaţiei ce reglementează 

activitatea de probaţiune 

Total subprogram:  11117,9 10829,3 11887,0  

Subprogramul XIII Medierea: Include acţiuni referitoare la activitatea Consiliului de mediere 

Scopul subprogramului: Servicii de mediere de calitate acordate de mediatori 

A. Probleme cheie A. Acţiuni curente     

- Solicitarea redusă a medierii  de 

către cetăţeni ca instrument de 

soluţionare a litigiilor  

- Incapacitatea Consiliului de 

mediere în coordonarea şi 

organizarea activităţii mediatorilor 

- Mediatizarea insuficientă privind 

Organizarea şi coordonarea 

activităţii mediatorilor 

910,0 910,0 910,0 % litigii soluţionate pe cale 

alternativă anual  

 

C. Acţiuni noi     

Campanii de informare a publicului 

şi a actorilor din sectorul justiţiei 

privind beneficiile utilizării 

259,7 146,6 259,7 Pagină web  specializată creată 

Numărul de emisiuni TV şi 

radio, realizate 
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Probleme –cheie/politici Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani 

(mii lei) Indicatori de monitorizare 

2014 2015 2016 

beneficiile utilizării mecanismelor 

alternative de soluţionare a 

disputelor 

B. Obiective de politici pe termen 

mediu 
- Consolidarea activităţilor 

Consiliului de mediere şi  

mediatorilor la 100% către anul 

2016. 

10 % litigii soluţionate pe cale 

alternativă către anul 2016 

 

 

mecanismelor alternative de 

soluţionare a disputelor desfăşurate 

prin intermediul mass-mediei şi pe 

Internet (HG nr.6 din 16.02.2012 privind 

aprobarea Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011-16, 

5.1.3.1.) 

Numărul de conferinţe şi 

seminare deschise, desfăşurate 

Realizarea şi difuzarea materialelor 

promoţionale referitoare la 

mecanismele alternative de 

soluţionare a disputelor (spoturi 

video, publicaţii, broşuri, panouri 

informative, ghiduri, manuale, 

pliante etc.) (HG nr.6 din 16.02.2012 privind 

aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea 
Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011-16, 5.1.3.2) 

84,0 94,0 104,0 Numărul  articolelor  

de  presă publicate 

Numărul de spoturi video şi 

reclame sociale plasate 

Numărul de materiale 

promoţionale elaborate şi 

difuzate 

Total subprogram:  
1253,7 1150,6 

       

1273,7 

 

Subprogramul XIV. Armonizarea legislaţiei 

Scopul subprogramului: Procesul de armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene, asigurat 

A. Probleme cheie A. Acţiuni curente     

- Necesitatea  corelării  legislaţiei  

naţionale  cu prevederile normative 

din cadrul Consiliului Europei şi 

UE. 

 

B. Obiectivele de politici pe 

termen mediu: 
-Asigurarea unui cadru legislativ 

Elaborarea si monitorizarea 

Planurilor Naționale de Armonizare 

a Legislației 
 ( H.G. nr.190, din 21.02.2007,cu privire la crearea 

Centrului de Armonizare a legislației) 

2121,6 2158,7 2361,2 Numărul de acte normative 

armonizate cu legislaţia 

Uniunii Europene potrivit 

Planului Naţional de 

Armonizarea a Legislaţiei 

(PNAL) 

Numărul de proiecte de acte 

normative armonizate cu 
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Probleme –cheie/politici Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani 

(mii lei) Indicatori de monitorizare 

2014 2015 2016 

coerent   şi previzibil, corelat cu 

exigenţele europene în domeniu. 

Implementarea consecventă a 

Planurilor Naţionale de Armonizare 

a Legislaţiei 

legislaţia Uniunii Europene 

înafara PNAL                      

Instruirea personalului implicat în 

procesul de armonizare a legislaţiei 

Republicii Moldova cu legislaţia 

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

16.02.2012,privind aprobarea Planului de acţiuni 

pentru implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, pilonul 
7,p.7.2.4.4)              

332,3 332,3  Numărul de angajaţi instruiţi. 

Total subprogram:  2453,9 2491,0 2361,2  

Subrogramul XV Administrare judecătorească 

Scopul subprogramului: Funcţionarea eficientă a instanţelor judecătoreşti. 

A. Probleme cheie A. Acţiuni curente     

-Necesitatea consolidării 

capacităţilor de  funcţionare a 

Departamentului de administare 

judecătorească 

B. Obiective de politici pe termen 

mediu 
-Optimizarea  activităţii 

organizatorice, administrative şi 

financiare a instanţelor judecătoreşti 

de către DAJ 

Dirijarea  activităţii administrative 

şi financiare a instanţelor 

judecătoreşti de către DAJ 

1554,5 1579,0 1699,6 

 

 

 

Gradul de mulțumire a 

personalului instanţelor 

judecătoreşti de activitatea 

DAJ 

Îmbunătăţirea Programului integrat 

de gestionare a dosarelor( H.P.nr.6,din 

16.02.2012,privind aprobarea Planului de acţiuni 
pentru implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, pilonul 

1P.1.2.2.4)              

1800,0 1800,0 1800,0 

 

Sistem informaţional 

funcţional  

 

Identificarea lotului, elaborarea 

proiectului, devizului de cheltuieli şi 

expertiza proiectului „Palatului 

Justiţiei” H.P.nr.6,din 16.02.2012,privind 

aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea 
Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011–2016, pilonul 1,p.1.1.12.8)              

15473,7 27706,3 15229,0 Proiectul Palatului justiţiei 

realizat    

 

 

Desfăşurarea procesului de 

monitorizare a  funcţionării 

71,4   Raportul privind aplicarea 

actelor normative şi activitatea  
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Probleme –cheie/politici Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani 

(mii lei) Indicatori de monitorizare 

2014 2015 2016 

sistemului judecătoresc din 

perspectiva transparenţei şi a 

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

aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea 

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011–2016, pilonul 1,p.1.2.3.3)              

instituţiilor vizate în SRSJ 

Monitorizarea calităţii executării 

lucrărilor de construcţie/renovare a 

sediilor instanţelor judecătoreşti( 
H.P.nr.6,din 16.02.2012,privind aprobarea Planului de 

acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, pilonul 
1,p.1.1.12.10)              

342,9 341,6 340,2  % instanţelor judecătoreşti 

renovate conform cerinţelor de 

calitate 

Implementarea recomandărilor 

privind optimizarea paginilor web 

ale instanţelor judecătoreşti 
(H.P.nr.6,din 16.02.2012,privind aprobarea Planului 

de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă 
a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, pilonul 

1,p.1.2.4.4)              

132,0 

 

132,0 132,0 Recomandări privind 

optimizarea paginilor web 

implementate 

C. Acţiuni noi     

Examinarea opurtinităţii utilizării 

mijloacelor tehnice moderne, 

precum aparate video, audio, 

telefonice etc., în procesul de 

audiere a martorilor H.P.nr.6,din 

16.02.2012,privind aprobarea Planului de acţiuni 

pentru implementarea Strategiei de reformă a 
sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, pilonul 

2,p.2.5.3.5)              

47,0   Studiu privind oportunitatea 

utilizării mijloacelor tehnice 

moderne efectuat 

Actualizarea şi optimizarea 

structurii şi conţinutului paginilor 

web ale instanţelor judecătoreşti în 

vederea publicării hotărîrilor 

 100,0  Structura paginilor web ale 

instanţelor judecătoreşti 

actualizate 
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Probleme –cheie/politici Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani 

(mii lei) Indicatori de monitorizare 

2014 2015 2016 

judecătoreşti privind condamnarea 

reprezentanţilor sectorului justiţiei 

pentru acte de corupţie H.P.nr.6,din 

16.02.2012,privind aprobarea Planului de acţiuni 

pentru implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, pilonul 
4,p.4.3.4.2)              

Total subprogram:  19421,5 31658,9 19200,8  

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

Autoritatea responsabilă: Oficiul central de probaţiune 

Scopul subprogramului:, Comunitatea protejată  de riscul recidivei prin reintegrarea în societate a persoanelor aflate în conflict cu legea penală şi 

asigurarea executării sancţiunilor contravenţionale şi pedepselor penale neprivative de liberate 

Descriere succintă: Subprogramul include politici în domeniul asigurării protecţiei comunităţii de riscul recidivei prin monitorizarea 

comportamentului infracţional al persoanelor supuse probaţiunii. 

A. Probleme cheie A. Acţiuni curente     

-Lipsa programelor probaţionale; 

-Lipsa metodologiei specifice de 

lucru cu minori; 

-Lipsa sistemului de evidenţă 

electronică (baza de date/dosarul 

personal) a beneficiarilor 

probaţiunii; 

-Lipsa personalului cu studii în 

domeniul psihologiei şi asistenţei 

sociale; 

-Lipsa mecanismului de protecţie 

socială a personalului organelor de 

probaţiune. 

B. Obiectivele de politici pe 

termen mediu 

Organizarea şi coordonarea 

activităţii de probaţiune  

18214,7 18640,0 20496,2  

Instruirea personalului privind 

modul de utilizare a programelor de 

corecţie a 

comportamentului(H.P.nr.6,din 

16.02.2012,privind aprobarea Planului de acţiuni 
pentru implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016,p.6.5.3.8) 

50,7 50,7 50,7 Numărul persoanelor implicate 

în programe de corecţie a 

comportamentului 

Elaborarea şi distribuirea 

materialelor informaţionale (broşuri, 

postere, informative), destinate 

publicului larg, referitor la misiunea 

şi rolul probaţiunii în asigurarea 

securităţii comunitare(H.P.nr.6,din 

16.02.2012,privind aprobarea Planului de acţiuni 
pentru implementarea Strategiei de reformă a 

 170,6  Numărul materialelor 

informative elaborate şi 

diseminate.  
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Probleme –cheie/politici Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani 

(mii lei) Indicatori de monitorizare 

2014 2015 2016 

-Consolidarea capacităţilor 

organelor de probaţiune către anul 

2016 

-Elaborarea şi implementarea 

programelor probaţionale către anul 

2014 

-Instituirea unui sistem eficient de 

evidenţă şi control a persoanelor 

aflate în probaţiune către anul 2016 

-Crearea sistemului informaţional e-

Probaţiune catre  anul 2016 

-Reducerea riscului de recidivă cu 

20% către anul 2016 

-Recrutarea consilierilor de 

probaţiune juvenilă cu studii în 

domeniul psihologiei şi asistenţei 

sociale 100% către anul 2016 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016,p.6.5.4.2) 
Crearea şi implementarea sistemului 

de evidenţă electronică a 

beneficiarilor (dosar personal 

electronic) (H.P.nr.6,din 16.02.2012,privind 

aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea 

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 
2011–2016,p.6.5.3.10) 

 

1592,7 35,0 35,0 Programul evidenţei 

electronice (dosar personal) 

elaborat şi implementat. 

C. Acţiuni noi     

Elaborarea programelor de 

probaţiune pentru copii(H.P.nr.6,din 

16.02.2012,privind aprobarea Planului de acţiuni 

pentru implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016,p.6.3.3.2) 

75,0   Numărul minorilor incluşi în 

programul de asistenţă şi 

consiliere la etapa 

presentenţială 

Instruirea consilierilor de probaţiune 

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

aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea 

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011–2016,p.6.3.3.4) 

40,3 40,3 33,2 Numărul de cursuri desfăşurate 

Numărul consilierilor de 

probaţiune instruiţi 

Implementarea la nivel naţional a 

programului de asistenţă 

psihosocială la etapa presentenţială 
(H.P.nr.6,din 16.02.2012,privind aprobarea Planului 
de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă 

a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016,p.6.5.3.4) 

 

 110,7 53,2 Numărul minorilor incluşi în 

programul de asistenţă şi 

consiliere la etapa 

presentenţială 

Elaborarea programelor 

individualizate de lucru pentru toate 

categoriile de beneficiari ai 

serviciului de probaţiune(H.P.nr.6,din 

16.02.2012,privind aprobarea Planului de acţiuni 
pentru implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016,p.6,5,3,5) 

97,6 97,6 97,6 Programe elaborate 
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Probleme –cheie/politici Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani 

(mii lei) Indicatori de monitorizare 

2014 2015 2016 

Implementarea unui proiect pilot 

privind monitorizarea electronicăa 

persoanelor supuse 

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

aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea 

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011–2016,p.6.5.3.10) 

 1 060,8 257,1 Proiect – pilot implementat 

Numărul beneficiarilor 

implicaţi în proiect 

Total subprogram:  20071,0 20 205,7 21 023,0  

Subrogramul XVII: Apostila 

Scopul domeniului: Servicii publice de calitate, conform Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961 

A. Problemei cheie A. Acţiuni curente     

-Necesitatea perfecţionări continue 

a personalului pentru aplicarea 

apostilei 

-Fluxul sporit de personal. 

-Cadrul normativ ce prevede 

activitatea direcţiei cuprinde lacune. 

-Lipsa serviciilor  publice de 

aplicare a apostilei on-line 

 

B. Obiective de politici pe termen 

mediu 
Primirea, înregistrarea şi eliberarea 

actelor oficiale suspuse apostilării şi 

legalizării în proporţie de 100% 

anual 

-Digitizarea graduală a 75%  din 

serviciile  publice de aplicare a 

apostilei, programare on-line a 

cetăţenilor; eliberare on-line de 

Aplicarea  apostilei şi legalizări  

actelor oficiale întocmite pe 

teritoriul Republicii Moldova şi 

destinate a fi utilizate pe teritoriul 

unui alt stat (p.9 din Hotărîrea Guvernului nr. 

736 din 3 octombrie 2012) şi realizarea 
”Regulamentului privind aplicarea apostilei” 

(Hotărîrea Guvernului Nr.163 din  15.02.2007) 

690,5 913,0 913,0 Numărul de dosare primite 

Numărul actelor apostilate 

Numărul de acte recepţionate şi 

apostilate on-line. 

C. Acţiuni noi     

Crearea şi menţinerea spaţiului 

informaţional cu caracter juridic 
(H.P.nr.6,din 16.02.2012,privind aprobarea Planului 

de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă 
a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016,p.5.3.2.2, 

p. 2.4.1.1. p.6.4.4.3, p- 7.1.3.7, p.7.3.2.3 

5434,5 5212,0 

 

5212,0 Nr.de registre create 

Nr. de sisteme elaborate 
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Probleme –cheie/politici Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani 

(mii lei) Indicatori de monitorizare 

2014 2015 2016 

apostile către anul 2016 . 

Total subprogram:  6125,0 6125,0 6125,0  
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Tabelul 2. Distribuirea alocărilor de resurse pe programe/subprograme de cheltuieli în cadrul sectorului Justiţia, pe anii 2012-2016 

 

 

Denumirea programului 

Total cheltuieli publice  

(mii lei) 

Prognoza (mii lei) Ponderea fiecărui program 

în suma totală a 

cheltuielilor din sector (%) 

2012 

executat 

(darea de 

seamă) 

2013 aprobat 

(Legea 

bugetului pe 

anul 2013) 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Subprogramul 01.    Elaborare a politicii şi management în  

domeniul justiţiei       

 

 

 33 382,8 26 729,3 28 511,3 5,3 4,1 3,8 

Subprogramul 02.    Organizare a sistemului judecătoresc    7 418,4 7 345,0 8 175,0 1,2 1,1 1,1 

Subprogramul 03.    Supremație judecătorească   25 995,7 25 860,6 29 278,0 4,2 4,0 3,9 

Subprogramul 04.    Înfăptuire a judecăţii în curțile de apel   75 325,3 48 373,9 68 407,8 12,1 7,4 9,1 

Subprogramul 05.    Înfăptuire a judecăţii în judecătorii   178 543,9 228 636,3 269 548,0 28,6 35,2 36,0 

Subprogramul 06.    Implementare a politicii penale a 

statului 

  146 521,2 144 607,4 185 887,8 23,5 22,3 24,8 

Subprogramul 08.    Apărare a drepturilor şi intereselor 

legale ale persoanelor 

 

 

 25 741,6 25 980,4 26 846,9 4,1 4,0 3,6 

Subprogramul 09.    Expertiză legală   12 101,1 12 951,8 13 634,6 1,9 2,0 1,8 

Subprogramul 10.    Sistem integrat de informare juridică   1 416,0 1 424,2 1 491,9 0,2 0,2 0,2 

Subprogramul 11.    Stare civilă   57 650,9 55130,0 55 130,0 9,2 8,5 7,4 

Subprogramul 12.    Instruire continuă în domeniul 

justiţiei 

  11 117,9 10 829,3 11 887,1 1,8 1,7 1,6 

Subprogramul 13.    Mediere   1 253,7 1 150,6 1 273,7 0,2 0,2 0,2 

Subprogramul 14.    Armonizare a legislației   2 453,9 2 491,0 2 361,2 0,4 0,4 0,3 

Subprogramul 15.    Administrare judecătorească   19 421,5 31 658,9 19 200,8 3,1 4,9 2,6 

Subprogramul 16.    Asigurarea măsurilor alternative de 

detenție 

  20 071,0 20 205,7 21 023,0 3,2 3,1 2,8 

Subprogramul 17.    Apostilarea actelor publice   6 125,0 6 125,0 6 125,0 1,0 0,9 0,8 
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Total pe ramură (sector)   624 539,9 649 499,4 748 782,1 100,0 100,0 100,0 

Finanţat de la:         

Bugetul de stat total   624 539,9 649 499,4 748 782,1 100,0 100,0 100,0 

inclusiv:         

 - cheltuieli de bază   556 953,2 584 807,7 684 090,4    

 - fonduri şi mijloace speciale   67 586,7 64 691,7 64 691,7    

 - proiecte investiţionale finanţate din surse externe         

Bugetele unităţilor administrativ-teritoriale         

Bugetul asigurărilor sociale de stat         

Fondurile de asigurări obligatorii de asistenţă medicală         

Total pe ramură (sector)   624 539,9 649 499,4 748 782,1 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

 


