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SISTEM AUTOMAT DE INREGISTRARE SI ANALIZA A 
STATISTICILOR PENALE/CRIMINALE SI AL ATOR DATE DE 

INTERES PENTRU SECTORUL JUSTITIEI 
 

 
 

1. OPORTUNITATE 

 
Reforma sectorului justitiei presupune schimbare, modernizare, asumare de noi 
standarde de calitate la nivel general, dar si la nivel institutional.  
 
Identificarea unor obiective reale, coerente, masurabile, bine determinate 
temporal reprezinta primul pas spre o schimbare asumata la nivel strategic, 
schimbare care sa aduca valoare si impact pozitiv atat ca manifestare a 
contributiei startegice a Guvernului Republicii Moldova, cat si a fiecarui actor 
implicat in proces, impact care, in final, ajunge la cetatean sub forma unui 
„produs” de calitate, care genereaza incredere in justitie, in calitatea actului de 
justitie, in performanta serviciilor oferite la nivelul intregului sistem si pentru care 
cetateanul, prin impozite si taxe contribuie in mod direct. 
 
In cadrul procesului de reforma, si nu numai, optimizarea resurselor existente 
joaca un rol foarte important, chiar daca vorbim de resurse umane, resurse 
financiare, resurse materiale, infrastructura, know-how etc. Pentru a putea 
identifica si dezvolta politici publice oportune, coerente, care sa raspunda cat mai 
bine nevoilor publice, este nevoie, pe langa profesionalism, transparenta, 
implicare, si de mijloace moderne de analiza, evaluare, monitorizare, decizie, de 
instrumente/tehnici/metodologii care, prin rezultatele determinate in urma 
implementarii lor cu succes, aduc predictibilitate, creeaza un cadru cat mai real 
de interventie la nivelul alocarii resurselor si prioritizarii nevoilor publice care 
trebuiesc satisfacute. 
 
Unul din aceste instrumente este statistica, si, la nivel specific, statistica judiciara 
care, in complexitatea abordarii ei stiintifice, poate identifica, poate masura 
marimea, dinamica, dar si anumite cauze ale fenomenului criminalitatii, in scopul 
prevenirii si combaterii acestuia.  
 
Inceputa acum cativa ani, evidentierea statisticilor si informatiilor la nivelul 
sistemului judiciar (printr-un pachet legislativ consistent,de altfel, care cuprinde: 
 
Legea nr. 216 din 29.05.2003 cu privire la Sistemul informational integral 
automatizat de evidenta a infractiunilor, a cauzelor penale si a persoanelor care 
au savarsit infractiuni, HGM nr. 1202 din 17.10.2006 cu privire la aprobarea 
Conceptiei Sistemului informational integrat al organelor de drept, HGM nr. 633 
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din 06.06.2007 cu privire la aprobarea Conceptiei Sistemului informational 
automatizat „Registrul informatiei criminalistice si criminologice”, HGM nr. 25 din 
18.01.2008 cu privire la aprobarea Conceptiei Sistemului informational 
automatizat „Registrul persoanelor, retinute, arestate si condamnate”) resimte 
nevoia, acum mai mult decat oricand, unui sistem care sa integreze, sa colecteze 
intr-un singur punct central toate datele, indicatorii si variabilele statistice ale 
sistemului de justitie, dar care sa se impuna si ca unic furnizor de date statistice 
atat la nive national cat si international, creand, in acest fel, un punct unic de 
centralizare, analiza si raportare/diseminare, dar evitand, in acelasi timp, si 
dublarea statisticilor oficiale, acesta fiind un risc des intalnit in procesul statisticii, 
in general, cat si a celei judiciare, in particular. 
 
Contextul este cu atat mai real, iar oportunitatea dezvoltarii acestui sistem unic 
de colectare si analiza a datelor cu caracter criminal este cu atat mai evidenta cu 
cat apropierea Republicii Moldova de aderarea la Uniunea Europeana presupune 
eforturi planificate din timp pentru a putea gestiona cu bine acest fenomen al 
criminalitatii, fenomen care, intr-o Europa fara granite, la care si Moldova vrea sa 
adere, criminalitatea atat interna, cat si cea migrationala si transfrontaliera ridica 
probleme din ce in ce mai mari. 
 
 

2. OBIECTUL PREZENTULUI CONCEPT 

 
 
Statistica reprezinta stiinta colectarii datelor, a prezentarii lor intr-o forma 
sistematica, a analizarii acestora si a interpretarii informatiilor numerice obtinute.  
 
Pentru evidentierea datelor statistice la nivelul intregului sistem judiciar (incepand 
cu plangerile referitoare la infractiuni inregistrate la politie si terminand cu 
procesul de reabilitare a persoanelor care au suferit condamnari penale) se 
impune un instrument de centralizare a tuturor acestor date de interes direct in 
legatura cu fenomenul infractional, anume un Sistem automat de colectare si 
analiza a datelor cu caracter criminal inregistrate in cadrul procedurilor 
judiciare, precum si a altor date de interes pentru sistemul justitiei. 
 
Astfel, acest concept al unui Sistem de colectare si analiza a datelor cu 
caracter criminal (denumit in continuare Sistem– intrarile si iesirile sistemului 
sunt prezentate in fig. 1), se impune a fi creat cu scopul de a evidentia(in mod cat 
mai clar, cat mai veridic, determinat prin masuratori moderne, standardizate, 
valide) situatia fenomenului criminalitatii, raspandirea si dinamica lui, cauzele 
potentiale, categoriile vulnerabile.Astfel, prin implementareaacestui Sistem, va fi 
mai facilsa se ia decizii la nivel guvernamental, atat in vederea imbunatatirii 
politicilor penale, dar si a alocarii resurselor si proritizarii interventiilor in vederea 
prevenirii si combaterii fenomenului criminalitatii. 
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Fig. 2 Intrarile si iesirile/rezultatele Sistemului 
 
Datele statistice colectate si centralizate la nivelul Sistemului vor fi utile si in 
vederea realizarii si prezentarii, in atentia tuturor actorilor interesati nationali si 
internationali,a diverselor analize, studii, cercetari, rapoarte privind atat starea 
justitiei la nivelul intregului sistem, cat si pe domenii specifice de interes  
document de interes atat la nivel national cat si international. 
 
 

3. DEFINITII/METADATE/NOTIUNI DE BAZA 

 
În sensul prezentului concept, noţiunile utilizate semnifică: 
 Sistem automat de inregistrare si analiza a statisticilor 

penale/criminale si al ator date de interes pentru sectorul 
justitiei(denumit în continuare Sistem) - totalitatea resurselor şi 
tehnologiilor informaţionale, mijloacelor tehnice de program, metodologiilor 
şi personalului, aflate în interconexiune şi destinate inregistrarii, păstrării, 
prelucrării, analizei şi valorificarii informaţiilor cu caracter criminal în cadrul 
băncii centrale de date, precum şi evidenţei unice a datelor cu caracter 
criminal, precum si a variabilelor si indicatorilor asociati; 

 date statistice – ansamblul valorilor colectate in urma unei cercetari 
statistice; 

 surse de date statistice - se disting tipurile de surse de date: 
administrative şi cercetari statistice. În cazul în care sunt compilate 
informaţii provenite din alte surse decât activităţile statistice realizate de 
MJ, este indicată entitatea care furnizează datele. În cazul lucrărilor de 
analiză/sinteză, în care sunt compilate informaţii care provin din mai multe 
activităţi statistice, sunt indicate denumirile acestor activităţi; 

 populatie statistica – totalitatea elementelor de acelasi fel, cu trsaturi 
esentiale comune, supuse studiului statistic; 

 unitate statistica – elementul unei populatii statistice; 
 variabila statistica –o trasatura, o insusire a unitatii statistice; 
 indicatorul statistic– este expresia numerică a unor fenomene, 

procese,activităţi sau categorii economice, tehnice, sociale, definite în 
timp, spaţiu şi structurăorganizatorică, el este elaborat iniţial ca 
metodologie, ca şi conţinut şi cu legăturistabilite cu alţi indicatori. 
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Indicatorul statistic este purtător de informaţii avândconţinut real, obiectiv 
determinat, are o formulă de calcul şi valori cognitive proprii.Indicatorii 
statistici pot fi folosiţi atât unilateral cât şi în interdependenţă reciprocă. 

 metadate -metadatele statistice sunt informaţii necesare pentru 
producerea şi utilizarea datelor statistice. Ele descriu date statistice şi, în 
sens mai larg, procesele şi uneltele implicate în producerea şi utilizarea 
datelor statistice. Pe scurt, metadatele sunt date despre datele 
statistice.Metadatele asociate activităţilor statistice cuprind toate 
elementele cheie ale procesului statistic: domeniul, obiectivul, tipul de 
activitate statistică, cadrul legal naţional şi european, sfera de cuprindere, 
populaţia statistică observată, modul de colectare a informaţiilor, 
periodicitatea activităţii, modul şi periodicitatea diseminării, beneficiarii 
rezultatelor, clasificări utilizate, metode de măsurare a calităţii rezultatelor, 
perioada de desfăşurare a activităţii, istoricul şi instituţia responsabilă cu 
realizarea acesteia, instituţiile colaboratoare etc. Utilizatorul poate accesa 
documentele metodologice/instrucţiunile de realizare ale unei anumite 
activităţi statistice, formularele statistice utilizate. 

 organe de urmărirepenală - organe care, conform legii, au dreptul de a 
efectua urmărirea penală; 

 organe de executare a pedepsei penale - Departamentul de executare 
şi Departamentul instituţiilor penitenciare de pe lîngă Ministerul Justiţiei; 

 infracţiune - faptă (acţiune sau inacţiune) prejudiciabilă, prevăzută de 
legea penală, săvîrşită cu vinovăţie şi pasibilă de pedeapsă penală; 

 evidenţă unică - înregistrarea şi evidenţa centralizată a infracţiunilor, la 
momentul începerii urmăririi penale, şi a persoanelor care au săvîrşit 
infracţiuni, începînd cu ziua punerii sub învinuire, rectificarea datelor în 
funcţie de rezultatele urmăririi penale, judecării cauzei şi executării 
pedepsei privative de libertate sau a altei pedepse; 

 înregistrare - includereainformaţieiînbancacentrală de date, cu 
atribuireanumărului de ordinefiecăreiinformaţii; 

 evidenţăcentralizată - evidenţainformaţiei cu caracter criminal 
încadrulbănciicentrale de date; 

 bază de date - totalitateadatelor cu caracter criminal, organizate conform 
uneianumitestructuriconceptuale, cu descriereacaracteristiciloracestor 
date, ţinîndu-se cont de conexiuneadintrepărţilelorcomponente, care se 
utilizează la combatereacriminalităţii; 

 bancăcentrală de date - totalitateainformaţiilorparvenite din băncile locale 
de date şiproduselor de program pentrudirijareabazelor de date, precumşi 
a masivelorinformaţionalemanuale cu caracter criminal; 

 bancălocală de date - totalitateabazelor de date ale participantului la 
Sistemşiproduselor de program pentrudirijarealor; 

 sesizaredespreinfracţiune- plîngere, denunţ, autodenunţ, raport al 
lucrătoruluiorganului de urmărirepenalădespredepistareanemijlocită a 
infracţiunii; 

 alteinformaţiidespreinfracţiuni - informaţii care 
necesităverificareînscopulconstatăriielementelorinfracţiunii; 
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 acte de evidenţăprimară - fişe, registre, chestionarestatistice, 
cazierejudiciare, notificărişialteacte; 

 formulare-tip ale actelor de evidenţăprimară - acte de 
evidenţăprimarăaprobateînmodulstabilit; 

 forme ale rapoartelorstatistice - forme ale 
rapoartelorstatisticegeneralizateşidepartamentaleprivindstareainfracţionalit
ăţii, rezultateledescopeririiinfracţiunilor, urmăririipenale, 
examinăriijudiciare, precumşiprivindexecutareapedepsei privative de 
libertatesaualteipedepse; 

 protecţiainformaţiei (datelor) - 
activitateorientatăspreasigurareasecurităţiiinformaţiei (datelor); 

 securitateainformaţiei (datelor) - protecţiatehnică, de program şifizică a 
informaţiei (datelor) de pericole interne şiexterne. 

 sistempenitenciar – sistemul care 
cuprindeDepartamentulInstituţiilorPenitenciare, instituţiilepenitenciare, 
întreprinderilesistemuluipenitenciarşiasociaţiilelor, precumşiinstituţiile de 
învăţămînt, medicale, alteinstituţiişisubdiviziuni special create, care 
asigurăactivitateasistemuluirespectiv; 

 penitenciar– 
instituţiesubordonatăDepartamentuluiInstituţiilorPenitenciareîn care, 
conform hotărîriiinstanţei de judecată, îşiexecutăpedeapsaprivativă de 
libertatepersoanelecondamnate la închisoaresaudetenţiunepeviaţă, 
precumşilocurile de detenţieprovizoriepentrupersoanelefaţă de care a 
fostaplicatămăsuraarestuluipreventiv; 

 prevenit – persoanafaţă de care esteaplicată, încondiţiileCodului de 
procedurăpenală, măsuraarestuluipreventiv; 

 condamnat – persoanaînprivinţacăreia a rămasdefinitivăhotărîreainstanţei 
de judecatăprin care aceasta a fostcondamnată la 
pedeapsapenalăprivativă de libertate; 

 detenţie – oriceformă de privareinstituţională de libertate, 
dispusăînbazauneihotărîri definitive a instanţei de judecată (judecătorului 
de instrucţie), emiseînconformitate cu Codul de procedurăpenală; 

 deţinut – persoanaprivată de libertateîncondiţiilelegii, care se 
deţineînpenitenciare, indiferent de statutulacesteia 
(condamnatsauprevenit); 

 probaţiune - evaluare psihosocială, control al persoanelor aflate în 
conflict cu legea penală şi resocializarea lor, adaptarea persoanelor 
liberate din locurile de detenţie, pentru preîntîmpinarea săvîrşirii de noi 
infracţiuni; 

 
 

4. PRINCIPIILE CREARII SI FUNCTIONARII SISTEMULUI  

 
Sistemul se creează şi funcţionează în baza următoarelor principii: 

 
a. Colectarea/evidenţa/livrarea centralizată a statisticilor privind:  
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 resursele umane existente/necesare in sistem; 

 infractiunile sesizate, investigate, cercetate, prezentate instantei; 

 condamnari pronuntate; 

 persoane retinute, arestate, detinute; 

 persoane aflate in custodia sau evidenta probatiunii; 

 alte informatii relevante pentru sistemul de justitie. 
b. accesibilitatea documentarii; 
c. relavanta datelor statistice; 
d. incadrarea intr-un cadru de timp bine determinat; 
e. acuratetea si credibilitatea datelor statistice; 
f. coerenta datelor; 
g. confidentialitatea datelor; 
h. comparabilitatea statisticilor; 
i. calitatea datelor statistice; 
j. transparenta proceselor de colectare, analiza si livrare a datelor statistice; 
k. înregistrarea informaţiei în ordine cronologică; 
l. atribuirea fiecărei informaţii a unui număr în ordinea înregistrării ei; 
m. utilizarea formularelor-tip ale actelor de evidenţă primară; 
n. accesul sancţionat şi limitat la informaţie; 
o. protecţia şi securitatea informaţiei; 
p. controlul asupra utilizării informaţiei. 
 

5. FUNCTIILE SISTEMULUI 

 
Sistemul are următoarele funcţii: 

 
1. colectează, centralizeaza, prelucrează, păstrează şi actualizează 
informaţia cu caracter criminal; 
2. gestioneaza, atat distinct cat si interconectat, modulele statistice de 
importanta pentru sistem: politie, procuratura, instante, penitenciare, probatiune; 
3. asigura cu specialisti institutiile care se ocupa de intreg procesul de 
colectare, centralizare, analiza si furnizare a datelor statistice; 
4. se asigura de colectarea si centralizarea datelor statistice, la intervale de 
timp stabilite conform procedurilor adoptate in consens, de catre producatorii 
centrali de date statistice de la subdiviziunile teritoriale producatoare de date 
statistice primare; 
5. asigura actualizarea si verificarea periodica, la intervale de timp si prin 
proceduri stabilite prin consens, a tuturor datelor statistice, indicatorilor si 
metadatelor care trebuie centralizate la nivelul Sistemului central; 
6. asigură la nivel de sistem al justitiei evidenţa centralizata a datelor 
statistice privind: 
 

a. resursele umane existente in sistem; 
b. infracţiunile sesizate; 
c. infractiunile inregistrate; 
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d. cauzele penale gestionate; 
e. persoanele retinute; 
f. persoanele arestate; 
g. persoanele condamnate; 
h. detinute in penitenciare 
i. tipuri de infractiuni; 
j. tipuri de condamnari; 
k. persoane aflate in custodia probatiunii; 
l. indicatorii specifici; 
m. alte informaţii cu caracter criminal; 

 
7. asigură cu informaţie statistică conducerea ţării, ministerelor şi tuturor 
celor interesati si care pot solicita aceste informatii, in conditiile legii; 
8. asigura analiza starii justititiei penale si a altor segmente de interes prin 
elaborarea si dezvoltarea unor rapoarte predefinite, care sa raspunda in mod 
automat anumitor nevoi statistice; 
9. asigura uniformitatea procedurilor, standardelor, metodologiilor si 
formularelor utilizate in cadrul procesului de colectare, centralizare, analiza si 
comunicare a datelor statistice; 
10. asigura, prin consultare si consens, identificarea acelor indicatori care 
prezinta interes pentru actorii implicati in justitia criminala dfin Republica 
Moldova; 
11. asigură schimbul de informaţie cu caracter criminal între organele de 
urmărire penală, cercetare penala, judecata şi alte autorităţi publice (schimb 
reciproc de date între sistemele informaţionale departamentale), precum şi cu 
organele similare din alte ţări; 
12. supraveghează respectarea disciplinei de înregistrare, evidenţă si 
furnizare catre actorii interesati a tuturor datelor statistice produse si colectate, 
precum si a rapoartelor si metadatelor asociate; 
13. asigură din punct de vedere al resurselor (legale, umane, materiale si 
financiare), proceselor, mecanismelor si metodologiilor de colectare, analiza si 
comunicare asociate, cadrul optim pentru asigurarea, functionarea si dezvoltarea 
Sistemului; 
14. asigură funcţionarea complexului tehnic de program şi a reţelelor 
informaţionale utilizate în cadrul Sistemului; 
15. asigura transparenta surselor oficiale producatoare de date statistice, 
precum si a modalitatilor de a calcul indicatorilor identificati 
16. asigura, la timp si transparent, livrarea sau diseminarea analizelor de date 
statistice oficiale, studiilor, rapoartelor inregistrate/dezvoltate la nivelul 
Sistemului. 
 

6. PARTICIPANTII LA SISTEM/STAKEHOLDERI 

 
Principalii actori care vor operationaliza acest sistem sunt: 
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 Ministerul Justitiei si structurile subordonate care produc si gestioneaza 
statistici oficiale (DAJ, DIP, Probatiunea); 

 Consiliul Superior al Magistraturii; 
 Parchetul General si unitatile subordonate de la nivel local; 
 Ministerul Afacerilor Interne si unitatile subordonate de la nivel local. 

 
In vederea unui management mai eficient al Sistemului, este necesar ca 
principalele institutii implicate in acest proces (MJ, CSM, PG si MAI) sa convina 
(prin decizie comuna) asupra unui punct unic de colectare, centralizare si 
raportare/diseminare a statisticilor cu caracter penal.  
 
Avand in vedere rolul de coordonator pe care Ministerul Justitiei il are in procesul 
de reforma a sectorului justitiei, dar si faptul ca este mai util, mai eficient (se evita 
dublarea datelor, precum si erorile de centralizare si raportare) si mai corect ca 
datele statistice sa fie livrate catre parteneri sau catre terti (la cerere sau in 
procesul transparentei decizionale)de catre o singura institutie, se recomanda ca 
proprietarul acestui Sistem sa fie aceasta institutie, urmand ca institutiile 
partenere sa beneficieze in mod egal de rezultatele Sistemului (rapoarte 
statistice specifice, indicatori determinati, date statistice pe diverse segmente de 
interes etc). 
 
Alti actori importanti pentru sistem, avand in vedere interesul pentru datele 
statistice din sectorul justitiei, sunt: societatea civila, mass-media, autoritatile 
locale, mediul academic, organizatiile de segment de la nivel national si 
internationale (din domeniile drepturilor omului, combaterii torturii, anti-coruptie 
etc). 
 
 

7. PROCESUL DE INREGISTRARE, COLECTARE, PELUCRARE, 
ANALIZA SI RAPORTARE/DISEMINAREA STATISTICILOR JUDICIARE 

 
7.1. Arhitectura sistemului. Module dedicate. - sistemul integrat presupune 

existenta mai multor module cu principalii piloni ai sistemului de justitiei: 
 

A. Politia 
B. Procuratura 
C. Instantele de judecata 
D. Penitenciarele 
E. Probatiunea 

 
In cadrul procesului de colectare, centralizare, prelucrare, analiza si diseminare a 
datelor statistice din domeniul justitiei este foarte important ca cele 5 module sa 
poata comunica fara restrictii (de infrastructura ITC, de resursa umana, de cadru 
normativ, de metodologii) astfel incat bazele de date modulare care construiesc 
Sistemul sa poata fi alimentate/populate cu date statistice corecte, relevante, de 
incredere, oportune, verificabile, comparabile. 
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7.2. Etapele procesului de colectare, analiza si furnizare a datelor statistice 
 

Etapa 1:  

 

- asigurarea si organizarea, la nivelul unitatilor teritoriale, a necesarului de 
specialisti, a metodologiilor, instrumentelor, stadardelor unice de colectare, 
stocare, actualizare si prelucrare; 
- asigurarea cu infrastructura IT&C, dezvoltarea unor baze de date identice, 
care sa faca procesul de migrare a datelor catre Sistemul central unul facil, usor 
de gestionat, internet securizat pentru comunicarea, la termenele stabilite, catre 
Sistemul central; 
- asigurarea unor solutii de stocare si de securitate a datelor statistice care 
sa previna scurgerea unor informatii, precum si pierderea datelor; 

 
 

Etapa 2: 

 

- centralizarea, in bazele de date locale, a datelor statistice oficiale 
colectate la nivel local/departamental; 
- controlul datelor statistice – controlul cantitativ (presupune verificarea 
completitudinii datelor culese si inregistrate prin a) verificarea primirii tuturor 
formularelor la centrul de prelucrare si b) verificarea completarii tuturor rubricilor 
din chestionare) si controlul calitativ (se refera la asigurarea unui nivel calitativ 
corespunzator al datelor culese. Poate avea 2 forme: a) controlul aritmetic, care 
presupune aplicarea prin sondaj, a unor relatii de calcul intre diferiti indicatori 
inscrisi in chestionare, de tipul egalitatilor de balanta sau a altor chei de verificare 
si b) controlul logic, ce presupune verificarea corectitudinii datelor inregistrate pe 
baza unor legaturi, identitati logice intre mai multe valori ale aceleiasi 
caracteristici sau intre valorile unor caracteristici diferite);  
- transmiterea datelor statistice, la intervalele de timp si termenele stabilite 
de comun acord, catre Sistemul central; 

 
 

Etapa 3: 

 

- centralizarea datelor primite de la toate unitatile teritoriale, pe fiecare 
modul statistic in parte; 
- verificarea datelor statistice colectate in baza de date a Sistemului central 
prin confruntarea cu bazele de date teritoriale/departamentale; 
- identificarea,diminuarea si/sau eliminarea potentialelor erori de colectare, 
centralizare si comunicare; 
- validarea datelor statistice existente in baza de date a Sistemului central; 
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Etapa 4: 

 

- prelucrarea datelor valide aflate in modulele statiste, la nivelul Sistemului  
central; 
- analizarea si interpretarea datelor statistice existente. Analizarea datelor 
existente se poate face prin: 

 rapoarte predefinite, realizate la nivel central, care sa permita, prin 
comenzi automate la nivelul Sistemului, in baza unor proceduri specifice, 
agregarea acelor date si/sau indicatori pentru constituirea acestor rapoarte (ex: 
nr. judecatori la nivelul curtilor de ape, nr. total procurori la nivel national, tipuri de 
condamnari pronuntate, tipuri de infractiuni gestionate la nivelul politiei si/sai 
parchetelor, nr. total detinuti recidivisti, nr. condamnari pronunatate pentru 
infractiuni cu violenta pronuntate in anul 2013 etc – vezi in Anexa 1 – Exemple 
de indicatori pe module de interes); 

 specialisti in statistica, in domeniul justitiei si in management,care 
sa analizeze anumitetrenduri sau dinamici sau fenomene inregistrate la nivelul 
sistemului de justitie si apoi, sa interpreteze, intr-o maniera moderna, oportuna, 
fundamentata, profesionista toate aceste date si indicatori, astfel incat, in urma 
interpretarilor, sa poata fi identificate mult mai usor deciziile strategice si 
operationale care trebuie luate in urma acestor analize/interpretari; 
- comunicarea/furnizarea/livrarea, de la nivelul unui singur punct de 
raportare, analizelor si interpretarilor statistice, precum si a datelor si indicatorilor 
produsi de sistem, atat la intervalele de timp si termenele stabilite in mod oficial 
cat si aleatoriu, la cerere, catre persoanele juridice si fizice indreptatite sa solicite 
aceste date/indicatori; 
- mentenanta si securizarea Sistemului, actualizarea, conform deciziei 
consensuale a Participantilor la Sistem (MAI, MJ (DAJ), CSM, PG, DIP, MJ 
(Probatiune) ), procedurilor si/sau metodologiilor legate de observarea, 
inregistrarea, colectarea, prelucrarea, analiza si diseminarea variabilelor din 
bazele de date, a indicatorilor asociati si datelor statistice care urmeaza a fi 
colectati sau a celor care nu mai prezinta interes, astfel incat Sistemul sa 
raspunda in mod real necesarului de informatie, analiza si cercetare statistica la 
nivelul sistemului judiciar, dar si la nivelul decidentilor guvernamentali si politici. 
 

 
 
Foarte important de mentionat aspectul ca fiecare dintre cei 5 actori principali 
(politie, parchete, instante, penitenciar si probatiune) va dezvolta, in cadrul 
modulului specific de la nivelul Sistemului central si o coloana in care sa se 
inregistreze, in vederea analizei, prelucrarii si diseminarii, toate plangerile 
inregistrate la nivelul domeniilor specifice.  
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Fig. 2 Sistemul automat de colectare, inregistrare, prelucrare, analiza 
 
 
 

8. SECURITATEA SI PROTECTIA INFORMATIEI 

 
8.1. Definiţie 
 
Prin securitate informaţională se înţelege protecţia resurselor informaţionale şi a 
infrastructurii informaţionale împotriva acţiunilor premeditate sau accidentale cu 
caracter natural sau artificial, care au ca scop sau rezultat cauzarea prejudiciului 
participanţilor la procesul de schimb informaţional. 
Sistemul securităţii informaţionale este o totalitate de măsuri juridice, 
organizatorice, economice şi tehnologice, orientate spre prevenirea pericolelor 
pentru resursele şi infrastructura informaţională. 

Politie  
- date sesizari; 
- plangeri; 
- date infractiuni 
sesizate; 
- infractiuni 
transmise la 
Parchet 
- indicatori 
performanta 
- indicatori 
performanta 
- indicatori 
resurse 

Parchet 
- infractiuni 
instrumentate 
- invinuiti 
cercetati 
- plangeri 
inregistrate 
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cantitativi 
- indicatori 
performanta 
- indicatori 
sociali 

Instante 
- cauze judecate 
- cauze cu 
condamnari 
- tipuri de 
infractiuni 
- tipuri de 
condamnari 
- indicatori sociali 
- indicatori de 
volum 
- indicatori de 
performanta 

Penitenciare 
- detinuti 
- condamnati 
definitiv 
- condamnati 
in prima 
instanta 
- tipuri de 
condamnari 
- recidivisti 
- minori/majori 
in detentie 
- indicatori 
resurse 

 

Sistem automat central (MJ) 
(include toate cele 5 module) 

 

UT UT 

UT UT 

UT UT 

UT 

UT UT 

UT 

UT UT 

Rapoarte 
Studii 

Analize 

Cercetari 

Probatiune 
- nr. 
persoaneafl
ate in 
custodie; 
- tipuri de 
cazurigestio
nate; 
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8.2. Pericole pentru securitate informaţională 
 
Prin pericol pentru securitatea informaţională se înţelege un eveniment sau o 
acţiune posibilă, orientată spre cauzarea prejudiciului resurselor sau 
infrastructurii informaţionale. 
 
Pericole principale pentru Sistem sunt: 
 
 colectarea şi utilizarea ilegală a informaţiei; 
 încălcarea tehnologiei de prelucrare a informaţiei; 
 implementarea în produsele software şi hardware a componentelor care 
realizează funcţii neprevăzute în documentaţia la aceste produse; 
 elaborarea şi răspîndirea programelor care afectează funcţionarea 
normală a sistemelor informaţionale şi informaţionale de telecomunicaţii, precum 
şi a sistemelor securităţii informaţionale; 
 nimicirea, deteriorarea, suprimarea radioelectronică sau distrugerea 
mijloacelor şi sistemelor de prelucrare a informaţiei, de telecomunicaţii şi 
comunicaţii; 
 influenţarea sistemelor cu parolă-cheie de protecţie a sistemelor 
automatizate de prelucrare şi transmitere a informaţiei; 
 compromiterea cheilor şi mijloacelor de protecţie criptografică a 
informaţiei; 
 scurgerea informaţiei prin canale tehnice; 
 implementarea dispozitivelor electronice pentru interceptarea informaţiei 
în mijloacele tehnice de prelucrare, păstrare şi transmitere a informaţiei prin 
canale de comunicaţie, precum şi în încăperile de serviciu ale organelor puterii 
de stat; 
 nimicirea,  deteriorarea,  distrugerea sau  sustragerea suporturilor de 
informaţie mecanice sau a altor suporturi; 
 interceptarea informaţiei în reţelele de transmitere a datelor şi în liniile de 
comunicaţii, decodificarea acestei informaţii şi impunerea informaţiei false; 
 utilizarea tehnologiilor informaţionale autohtone şi străine necertificate, a 
mijloacelor de protecţie a informaţiei, a mijloacelor de informatizare, de 
telecomunicaţii şi comunicaţii la crearea şi dezvoltarea infrastructurii 
informaţionale; 
 accesul neautorizat la resursele informaţionale din băncile şi bazele de 
date; 
 încălcarea restricţiilor legale privind răspîndirea informaţiei. 
 
Obiecte ale pericolelor sunt resursele informaţionale sau infrastructura 
informaţională. 
 
Surse ale pericolelor sunt infractorii, funcţionarii de stat corupţi, precum şi 
utilizatorii de rea-credinţă. 
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Scopurile sînt: 
    a) încălcarea confidenţialităţii informaţiei; 
    b) încălcarea integrităţii logice şi integrităţii fizice a informaţiei; 
    c) încălcarea funcţionării infrastructurii informaţionale. 
 
Modurile de realizare a pericolelor sînt următoarele: 
    a) accesul neautorizat; 
    b) acţiunea fizică asupra componentelor infrastructurii informaţionale; 
    c) organizarea scurgerii informaţiei prin diverse canale;  
    d) mituirea şi intimidarea personalului. 
 
8.3. Sarcini privind asigurarea securităţii informaţionale 
 
Sarcinile de bază ale asigurării securităţii informaţionale sînt: 
    a) asigurarea confidenţialităţii informaţiei, adică prevenirea primirii informaţiei 
de către persoanele fără drepturi şi împuterniciri corespunzătoare; 
    b) asigurarea integrităţii logice a informaţiei, adică prevenirea introducerii, 
actualizării şi nimicirii neautorizate a informaţiei; 
    c) asigurarea integrităţii fizice a informaţiei; 
    d) asigurarea protecţiei infrastructurii informaţionale împotriva deteriorării şi 
tentativelor de modificare a funcţionării. 
 
Mecanismele de bază de asigurare a securităţii informaţionale sînt: 
    a) autentificarea şi autorizarea; 
    b) dirijarea accesului; 
    c) înregistrarea acţiunilor şi auditul; 
    d) criptarea informaţiei. 
 
Utilizarea mecanismelor de asigurare a securităţii informaţionale trebuie să fie 
planificată la etapa de proiectare a sistemelor şi infrastructurii informaţionale. 
 
O atenţie deosebită la proiectarea sistemului informaţional şi la elaborarea 
arhitecturii lui trebuie să fie acordată protecţiei informaţiilor oficiale cu 
accesibilitate limitată împotriva accesului neautorizat. Aceasta presupune, mai 
întîi de toate, aplicarea principiului de protecţie a informaţiei la niveluri multiple, 
inclusiv utilizarea bazelor de date speciale locale pentru organizarea evidenţei 
informaţiei secrete, utilizarea programelor antivirus, programelor de arhivare şi 
restabilire a informaţiei. 
 
Una dintre cele mai vulnerabile verigi în sistemul securităţii informaţionale este 
factorul uman. În consecinţă, un element important al securităţii informaţionale 
este studierea de către personal a metodelor şi procedeelor de contracarare a 
pericolelor. 
 
Securitatea informaţională trebuie să fie menţinută pe parcursul întregului ciclu 
de viaţă al Sistemului si perfecţionată la apariţia noilor pericole. 
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9. RECOMANDARI DE IMPLEMENTARE 

 
 
In vederea implementarii cu succes a prezentului Concept, este necesar a fi 
urmate urmatoarele recomandari: 
 

i. Crearea si dezvoltarea unui cadru legal care sa sustina si sa confere 
autoritate acest Sistem, cat si institutiei coordonatoare care il vagestiona; 

ii. Asigurarea cu resursa umana, financiara, materiala, logistica, tehnologica, 
metodologica, informationala atat la nivel local cat si la nivelul Sistemului 
central; 

iii. Determinarea clara a tuturor atributiilor si responsabilitatilor participantilor 
la proces, atat la nivel local cat si la nivel central; 

iv. Identificarea, prin consens, la nivelul tuturor actorilor interesati, a acelor 
date statistice, variabile si indicatori care sa raspunda cel mai bine 
nevoilor acestora, atat prezente cat si viitoare; 

v. Dezvoltarea statisticii judiciare, atat la nivel local cat si central, pentru a 
asigura credibilitatea statisticilor oficiale, numai pe consideratii strict 
profesionale, incluzand principii stiintifice si etica profesionala in ceea ce 
priveste metodele si procedurile pentru colectarea, procesarea, stocarea 
si diseminarea datelor statistice; 

vi. In vederea facilitarii interpretarii cat mai corecte a datelor, producatorii de 
statistici vor prezenta doar informatiile care sunt in acord cu standardele 
stiintifice in ceea ce priveste sursele, metodele si procedurile statistice; 

vii. Datele individuale colectate de structurile responsabile de statistica 
judiciara, indiferent ca se refera la persoanele fizice sau juridice, vor fi 
pastrate in stricta confidentialitate si vor fi utilizate numai in scopuri 
statistice; 

viii. Coordonarea de la nivelul proprietarului de proces a tuturor entitatilor 
implicate in proces este esentiala in vederea obtinerii de consistenta si 
eficienta la nivelul procesului; 

ix. Cooperarea bilaterala si multilaterala intre actorii din domeniul statisticii 
judiciare este foarte importanta deoarece contribuie in mod direct la 
imbunatatirea statisticilor oficiale dezvoltate la nivelul sistemului judiciar. 

 

Este foarte important de precizat si de retinut ca neindeplinirea acestor 
recomandari reprezinta tot atatea potentiale riscuri asociate procesului de 
implementare a Sistemului. 
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Anexa 1. Tipuri de indicatori statistici pe tipuri de module statistice 
 

I. Politie: 
 Nr. personal (exceptand civilii); 
 Nr. personal civil; 
 Nr. politisti pe specializari (criminalisti, frontiera, vama etc); 
 Tipuri de infractiuni investigate; 
 Tipuri de infractiuni investigate in urban/rural; 
 Nr. total infractiuni de frauda; 
 Nr. total infractiuni cu violenta; 
 Nr. total violuri; 
 Nr. total infractiuni de spalare a banilor; 
 Nr. total infractiuri de coruptie; 
 Nr. total infractiuni privind traficul de droguri; 
 Nr. total infractiuni privind furtul; 
 Etc.  

 
II. Parchet: 

 Nr. total procurori; 
 Nr. procurori la 100.000 locuitori; 
 Nr. mediu cazuri cercetate/procuror; 
 Total cazuri/infractiuni instrumentate de institutia procurorului; 
 Nr. cazuri trimise in judecata; 
 Nr. cazuri inregistrate/Nr. cazuri trimise in judecata; 
 Nr. cauze asupra carora nu s-a continuat cercetarea din motive 

procedurale sau legale; 
 Nr. cauze clasate din cauza lipsei autorului; 
 Tipuri sanctiuni impuse de procuror; 
 Etc. 

 
III. Instante de judecata 

 Nr. total judecatori; 
 Nr. judecatori la 100.000 locuitori; 
 Nr. mediu dosare/judecator; 
 Tipuri infractiuni ajunse in judecata (pentru o analiza cat mai 
corecta se impune ca sa se evidentieze, in cadrul unui nomenclator unic, 
toate infractiunile cuprinse in Codul Penal, pana la cel mai mic grad de 
detaliere); 
 Tipuri condamnari pronuntate de instanta (privative/neprivative de 
libertate, cuantumul pedepselor etc); 
 Indicatori de gen (femei/barbati condamnati); 
 Nr. recidivisti condamnati; 
 Nr. condamnati majori/Total condamnati; 
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 Nr. condamnati minori/Total condamnati; 
 
IV. Penitenciare 

 Total personal penitenciare (exceptnd civili); 
 Total personal civil; 
 Total personal; 
 Nr. total detinuti; 
 Nr. detinuti majori/Total detinuti; 
 Nr. detinuti minori/Total detinuti; 
 Nr. recidivisti/Total detinuti; 
 Nr. detinuti condamnati la pedepse < 5 ani/Total detinuti; 
 Nr. detinuti barbati; 
 Nr. detinuti femei; 
 Nr. detinuti cu studii superioare; 
 Nr. detinuti analfabeti; 
 Rata decesurilor in penitenciare; 
 Tipuri de cauze ale decesurilor; 
 Nr. detinuti cu afectiuni cronice; 
 Nr. detinuti pe viata; 
 Etc. 

 
V. Probatiune: 

 Nr. consilieri de probatiune; 
 Nr. consilieri probatiune/100.000 de locuitori; 
 Nr. dosare instrumentate; 
 Nr. mediu dosare instrumentate/Consilier de probatiune; 
 Nr. persoane aflate in evaluarea consilierilor de probatiune detinute 
in penitenciar; 
 Nr. persoane aflate in evaluarea consilierilor de probatiune aflate in 
libertate; 
 Etc.  

 
 
 
De retinut: Toti acesti indicatori/variabile/date statistice sunt pur orientative, 
urmand ca actorii principali (MAI, PG, CSM, MJ – DAJ si Probatiune, DIP) sa 
elaboreze, in consens, un nomenclator comun de date 
statistice/indicatori/variabile care sa raspunda cat mai bine studierii, analizarii si 
interpretarii fenomenului criminalitatii. 
 
 
 


