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Prefață 

În luna octombrie 2012, Programul ROLISP a prezentat un Raport de evaluare a instanțelor de 

judecată din țară. Acest raport a scos la suprafață o latură negativă a sistemului existent de finanțare 

a judecătoriilor și anume lipsa echității la repartizarea mijloacelor financiare între instanțe. În cadrul 

raportului a fost prezentat un exemplucu două instanțe în care numărul de judecători este identic și 

structura dosarelor examinate pe parcursul anului 2011 este similară, iar finanțarea medie pentru 

examinarea unui dosar în cazul unei instanțe a fost net superioară față de cealaltă. Această situaţie s-

a creat din cauza că pe parcursul anilor finanţarea instanţelor nu a luat la bază efortul depus de 

acestea, un indicator care ar reflecta performanţa instanţelor, ci nivelul de finanţare din anul 

precedent. Pe parcursul anilor, în cadrul instanţelor au intervenit schimbări în ce priveşte gestionarea 

dosarelor, în timp ce finanţarea continua să fie menţinută la un nivel identic celui din anul precedent 

fără a ţine cont de modificările ce au intervenit între timp. 

În luna august, cu suportul USAID ROLISP a fost elaborat un Studiuprivind practica finanţării 

sistemului judecătoresc din ultimii ani, luând în considerare practicile internaţionale în domeniul 

finanţării sistemului judecătoresc, care oferă o analiză a finanţării sectorului judecătoresc şi vine cu 

unele recomandări de modificare a procedurii de planificare bugetară pentru instanţe din perspectiva 

performanţei acestora. 

Concluzionând recomandările rapoartelor menţionate, precum şi situaţia creată în sistemul de 

finanţare a sectorului judecătoresc, se impune necesitatea trecerii finanţării instanţelor de la cel 

istoric la acel în bază de performanţă.  

În teoria de specialitate există multe modele de bugetare în bază de performanţă, dintre care: 

Bugetarea în Baza Zero (BBZ), Bugetare pe Programe (BP) şi Bugetarea în Baza de Performanţă 

(BBP).  

BBZ îşi propune realizarea unei evaluări anuale a scopului fiecărui program şi a priorităţilor sale, 

analizând toate posibilităţile de cheltuieli.În caz de bugetare în bază zero, se face presupunerea că nu 

a existat buget pentru anul anterior și, în funcție de beneficiile și costurile care sunt 

implicate/așteptate, ca rezultat al unei evaluări independente, sunt realizate propunerile pentru 

bugetul actual  (al anului curent). Astfel, BBZ se referă la formularea unui buget fără nici o trimitere 

la planurile anterioare și la cele realizate, dar se face referire în special la justificarea de alocare a 

resurselor propuse.  

BP este o modalitate de organizare a activităţilor pe programe (activităţi sau servicii cu un scop 

comun), identificând alternativele de atingere a scopului, determinând costurile şi beneficiile pentru 

fiecare alternativă şi selectând alternativa care maximizează beneficiile.Actualmente, Ministerul 

Finanţelor este în proces de implementare a BP. 

Modelul de bugetare în bază de performanţă (BBP) are la bază indicatori de performanţă în baza 

cărora şi este alocat bugetul. Măsurarea normei de lucru, cum ar fi numărul de clienţi deserviţi sau 
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numărul de citaţii emise, ajută la justificarea bugetului. Măsurarea costului şi resurselor, cum ar fi 

cost pe client sau cost pe citaţie emisă, ajută să se evalueze dacă furnizarea serviciului este eficientă 

şi economică. Utilizarea modelului respectiv presupune un sistem bine pus la punct al statisticii de 

sector din care cu uşurinţă şi rapid pot fi extraşi diferiţi indicatori şi utilizaţi la măsurarea 

performanţei instituţiei. 

Recomandări de planificare bugetară pentru instanţele de judecată. 

Structura cheltuielilor instanţelor de judecată este diversă, dar acestea pot fi grupate în trei mari 

categorii: cheltuieli de personal, cheltuieli operaţionale şi cheltuieli capitale.  

Cheltuielile de personal conţin următoarele articole de cheltuieli conform clasificaţiei economice a 

cheltuielilor bugetare
1
: 

 111 – Retribuirea muncii. 

 112 –Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii. 

 116 – Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de patroni. 

Cheltuielile operaţionale sunt compuse din: 

 113 – Plata mărfurilor şi serviciilor. 

 114 – Deplasări în interes de serviciu. 

 135 – Transferuri către populaţie. 

Cheltuielile capitale conţin: 

 241 – Investiţii capitale. 

 242 – Procurarea mijloacelor fixe. 

 243 – Reparaţii capitale. 

1. Planificarea cheltuielilor de personal şi capitale  

În 2012, cheltuielile de personal au constituit circa 62%din bugetul instanţelor judecătoreşti
2
. 

Planificarea acestoraeste foarte bine reglementată, din care considerent nu este necesar de a propune 

recomandări suplimentare. Este necesar doar de menţionat faptul că cheltuielile de personal urmează 

a fi planificate utilizând modelul bugetării în baza zero. Adică, la fiecare exerciţiu bugetar, 

mijloacele financiare solicitate urmează a fi justificate de la zero, ca şi cum în anul trecut nu a 

existat buget. 

Abordare similară urmează a fi aplicată şi pentru cheltuielile de capital. Doar că, dacă în cazul 

cheltuielilor de personal, există cadrul legal ce reglementează planificarea cheltuielilor bugetare, 

atunci în cazul cheltuielilor de capital, acesta lipseşte. Cheltuielile de capital urmează a fi planificate 

strict cu acţiunile ce sunt reflectate în documentele de politici. 

                                                           
1Ordinul Ministerului Finanţelor privind clasificaţia bugetară nr. 91 din 20.10.2008. 
2Raportul 
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2. Planificarea cheltuielilor operaţionale 

Conform aceluiaşi raport
3
, cheltuielile operaţionale în anul 2012 au deţinut o cotă de 24% din 

bugetul total al instanţelor. Anume această categorie de cheltuieli necesită o atenţie mai mare. 

În cadrul acestui studiu vor fi propuse mai multe modele de bugetare a cheltuielilor operaţionale dar 

toate vor avea la bază Bugetarea în bază de performanţă. Modelul respectiv, după cum a fost 

menţionat anterior, presupune existenţa unor indicatori de performanţă. Ţinând cont de multitudinea 

indicatorilor de performanţă care pot fi utilizaţi la planificarea bugetară, este important de identificat 

acei indicatori care mai exact vor atribui instanţei bugetul necesar. La baza recomandărilor ce se vor 

prezenta în continuare se propune utilizarea Numărului de dosare examinate ca indicator de 

performanţă pentru o instanţă. Toate calculele prezentate se vor axa anume pe acest indicator şi 

respectiv bugetul ce va fi atribuit instanţelor va ţine cont în primul rând de indicatorul în cauză.  

Sistemul de finanțare al instanțelor din Republica Moldova presupune existența unei autonomii 

financiare. Aceasta, pe de o parte, permite instanțelor să stabilească necesarul de mijloace financiare 

în cadrul articolelor 113, 114 şi 135 de sine stătător, pe de altă parte,DAJlimitează alocațiile în 

corespundere cu limitele stabilite de Ministerul Finanţelor. De aici rezultă, că instanțele pot să 

repartizeze mijloacele financiare în cadrul articolelor menţionatedupă necesităţi, dar, în limita 

stabilită de DAJ. Problema ce ține de lipsa echității apare anume în momentul repartizării alocațiilor 

între instanțe. Pentru înlăturarea lipsei echității este necesar de a introduceun mecanism care ar 

stabili criterii unicede repartizarea mijloacelorfinanciare în dependență de numărul de dosare 

examinate. Astfel, în continuare se propunemai multe modele de planificare bugetară pentru 

instanţele de judecată care vorasigura: 

1. Repartizarea echitabilă a mijloacelor financiare intre instanțe; 

2. Asigurarea transparenței repartizării mijloacelor financiare; 

3. Predictibilitateaplanificării mijloacelor financiare la nivelul instanţelor. 

2.1 Recomandarea 1 cu privire la modelul de planificare a cheltuielilor operaţionale în baza 

numărului de dosare examinate. 

Cheltuielile operaţionale sunt formate din mai multe alineate de cheltuieli, care într-o măsură sau 

alta influenţează nivelul bugetului. Modelul care se propune este de fapt o formulă care ia în 

considerare numărul dosarelor examinate şi valoarea fiecărui tip de dosar examinat. Este important 

de menţionat că dosarele vor fi grupate în trei tipuri: Civile, Contravenţionale şi Penale. Această 

grupare este bazată pe gruparea existentă la moment în Programul Integrat de Gestionare a 

Dosarelor (PIGD). 

Structura formulei este următoarea: 

B=K+ (CDCx NDC+CDCox NDCo+CDPx NDP) 

                                                           
3Vezi trimiterea 2 
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unde: 

B Bugetul; 

K Suma fixă care se atribuie tuturor instanţelor indiferent de numărul dosarelor examinate; 

CDC Costul unui dosar civil; 

NDC Numărul de dosare civile examinate; 

CDCo Costul unui dosar contravenţional; 

NDCo Numărul de dosare contravenţionale examinate; 

CDP Costul unui dosar penal; 

NDP Numărul de dosare penale examinate; 

În scopul determinării sumei fixe şi a costului unui dosar, se va utiliza analiza de regresie.  

Analiza de regresie va fi efectuată având următoarele date: 

1. Numărul dosarelor examinate pe tipuri în ultimii trei ani pentru fiecare instanţă în parte. 

2. Bugetul operaţional executat pe ultimii trei ani pe fiecare instanţă în parte. 

În cazul nostru analiza de regresie se va face în baza anilor 2010-1012. În urma analizei de regresie, 

se va identifica un indicator R
2
 care reflectă gradul de corelare dintre variabila dependentă (bugetul) 

şi variabilele independente (numărul dosarelor examinate). Cu cât acest indicator este mai aproape 

de unu, cu atât variabilele independente au o influenţă mai mare asupra cele dependente. 

În continuare se prezintă patru opţiuni ale formulei şi rezultatul analizei de regresie. 

A. Opţiunea 1. 

În cadrul analizei de regresie au fost luate următoarele alineate de cheltuieli: 

Tabel 1: Alineatele de cheltuieli ce fac parte din analiza de regresie pentru Opţiunea 1 

Alineatul Denumirea 

113.03 Rechizite de birou, materiale şi obiecte de uz gospodăresc 

113.06 Cărţi şi ediţii periodice 

113.10 Medicamente şi consumabile 

113.11 Servicii de telecomunicaţie şi de poştă 

113.13 Servicii de transport 

113.14 Inventar moale şi echipament 

113.17 Reparaţii curente ale clădirilor şi încăperilor 

113.18 Reparaţii curente ale utilajului şi inventarului 

113.20 Simboluri de stat şi locale, semne de distincţie de stat 

113.21 Formare profesională 

113.22 Servicii editoriale 

113.23 Cheltuieli de protocol 

113.30 Lucrări de calcul şi de informatică 

113.45 Mărfuri şi servicii neatribuite altor alineate 

114.01 Deplasări în interiorul ţării 

135.00 Transferuri către populaţie 
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Rezultatul analizei de regresie este: 

 

 

Formula propusă este:  

 

Astfel, fiecare instanţă va primi un buget de 159 536,61 lei, indiferent de numărul dosarelor 

examinate pentru a ţine „uşile deschise”, care apoi se majorează în dependenţă de numărul dosarelor 

examinate.  

B. Opţiunea 2. 

Această opţiune diferă de cea precedentă prin faptul că din cheltuielile operaţionale a fost exclus 

articolul 135 – Transferuri către populaţie. Logica excluderii anume acestui articol se bazează pe 

faptul că cheltuielile respective nu ar trebui să influenţeze performanţa instanţei.  

Rezultatul analizei de regresie este: 

 

 

Formula propusă este:  

 

La etapa respectivă, în urma efectuării analizei de regresie se observă că excluderea tipului respectiv 

de cheltuieli a influenţat pozitiv rezultatul, astfel încât indicatorul R
2 

s-a mărit de la 0,69 la 0,71. 

După cum a fost menţionat, acest indicator indică gradul de corelare dintre variabila dependentă şi 

variabila independentă. În cazul opţiunii doi, 71% din bugetul instanţei este explicat de numărul 

dosarelor examinate. Restul 29% sunt alţi factori care nu au fost sau nu pot fi supuşi analizei. 

R2 0.69

Adjusted R2 0.68

Intercept 159,536.61

Civile 87.67

Penale 274.12

Contraventionale -40.36

Buget = 159 536.61+87,67*Civile+274,12*Penale-40,36*Contraventionale

R2 0.71

Adjusted R2 0.70

Intercept 150,925.84

Civile 86.46

Penale 282.38

Contraventionale -41.69

Buget = 150 925.84+86.464*Civile+282.38*Penale-41.69*Contraventionale
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C. Opţiunea 3. 

Aceasta constă în excluderea alineatului 113.13–Servicii de transport. Logica excluderii este 

identică celei din opţiunea doi. 

Rezultatul analizei de regresie este: 

 

 

Formula propusă este:  

 

D. Opţiunea 4. 

Din analiza de regresie este exclus alineatul 113.17 – Reparaţii curente ale clădirilor şi încăperilor. 

Excluderea acestui alineat din analiză se justifică prin faptul că nu toate instanţele îşi permit 

efectuarea reparaţiilor curente. De regulă, aceste reparaţii erau finanţate din economiile pe care 

instanţele le aveau pe parcursul anului. Pentru a nu influenţa formula şi în scopul de a acorda 

instanţelor posibilitatea de a-şi planifica reparaţii curente în dependenţă de necesităţi şi nu de 

economii, alineatul în cauză a fost exclus din analiza de regresie. 

Rezultatul analizei de regresie este:  

 

 

Formula propusă este: 

 

 

R2 0.72

Adjusted R2 0.71

Intercept 113,936.70

Civile 88.09

Penale 295.13

Contraventionale -41.56

Buget = 113 936.70+88.09*Civile+295.13*Penale-41.56*Contraventionale

R2 0.71

Adjusted R2 0.70

Intercept 109,026.62

Civile 52.29

Penale 139.80

Contraventionale 31.08

Buget = 109,026.62+(52.29*Civile+139.80*Penale+31.08*Contraventionale)
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Concluzie: 

În procesul de elaborare a acestor recomandări au fost supuse analizei de regresie mai multe opţiuni 

ale structurii cheltuielilor operaţionale, însă sunt prezentate doar cele ce au cele mai bune rezultate. 

Care din opţiuni să fie aplicată în procesul de elaborare a bugetelor instanţelor rămâne la discreţia 

factorilor de decizie din sector. Recomandarea este totuşi să fie utilizată Opţiunea 4. Aceasta ar 

însemna că cu ajutorul formulei propuse, se va stabili limita de cheltuieli pentru următoarele alineate 

de cheltuieli: 

Tabel 2: Alineatele de cheltuieli ce fac parte din analiza de regresie pentru Opţiunea 3 

Alineatul Denumirea 

113.03 Rechizite de birou, materiale şi obiecte de uz gospodăresc 

113.06 Cărţi şi ediţii periodice 

113.10 Medicamente şi consumabile 

113.11 Servicii de telecomunicaţie şi de poştă 

113.14 Inventar moale şi echipament 

113.18 Reparaţii curente ale utilajului şi inventarului 

113.20 Simboluri de stat şi locale, semne de distincţie de stat 

113.21 Formare profesională 

113.22 Servicii editoriale 

113.23 Cheltuieli de protocol 

113.30 Lucrări de calcul şi de informatică 

113.45 Mărfuri şi servicii neatribuite altor alineate 

114.01 Deplasări în interiorul ţării 

Restul cheltuielilor ce fac parte din articolul 113 (113.01, 113.02, 113.04, 113.17, 113.19, 113.29, 

113.34, 113.35) şi 135 vor fi planificate de către instanţe utilizând modelul bugetării în baza zero. 

Lista alineatelor poate fi completată în dependenţă de modificările ce pot apărea în rezultatul 

revizuirii de către Ministerul Finanţelor a clasificaţiei bugetare. 

E. Procedura de aplicare a formulei propuse. 

Consiliul Superior al Magistraturii şi/sau Departamentul pentru Administrare Judecătorească vor 

utiliza formula pentru a stabili plafonul de cheltuieli, iar instanţele, obţinând acest plafon, îl vor 

distribui pe alineatele de cheltuieli identificate mai sus după necesităţi. Formula propusă presupune 

utilizarea numărului de dosare examinate. Ţinând cont de calendarul bugetar, la etapa elaborării 

proiectului bugetului de stat, poate fi utilizat numărul real al dosarelor examinate din anul precedent 

sau numărul prognozat al dosarelor ce vor fi examinate în anul curent. În cazul utilizării numărului 

real din anul precedent, apare o diferenţă de doi ani, după cum bugetul se elaborează pentru 

următorul an. Din acest considerent, se propune că plafonul să fie identificat în baza numărului 

prognozat ce vor fi examinate în anul curent. La prognozarea numărului respectiv se va utiliza 

funcţia „Forecast” existentă în Excel şi se va face în baza statisticii din ultimii 5 ani. Este important 

de menţionat că utilizarea funcţiei în cauză necesită existenţa datelor statistice pentru primul 
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trimestru şi anual. De aceea, procesul de stabilire a plafonului poate fi demarat imediat ce sunt 

disponibile datele statistice pentru primul trimestru din anul curent, care perfect se încadrează cu 

calendarul bugetar. Estimativ, dacă până pe data de 30 aprilie statistica pentru primul trimestru este 

disponibilă, plafonul poate fi stabilit până pe 5mai. Ţinând cont că versiunea trei a PIGD are un 

modul statistic, statistica judiciară nu ar trebui să fie un impediment pentru elaborarea propunerilor 

de buget. În plus, se recomandă că alocarea de resurse financiare să fie efectuată doar în baza 

statisticii din PIGD. 

Este evident că, odată cu încheierea anului bugetar curent, vor apărea devieri între datele statistice 

reale şi cele prognozate. Pentru a înlătura aceste devieri, imediat ce sunt disponibile datele reale, 

este necesar de efectuat o analiză a devierilor şi de ajustat bugetele instanţelor la următoarea 

rectificare a bugetului. Din punct de vedere calendaristic,aceasta ar însemna că cel târziu la finele 

lunii februarie deja trebuie să existe datele statistice reale. Către 15 martie analiza poate fi finalizată 

şi identificate acele ajustări la buget ce urmează a fi propuse la rectificarea bugetului. În tabelul de 

mai jos se prezintă un exemplu al calendarului bugetar pentru identificarea şi revizuirea plafoanelor 

conform formulei pentru anul X+1, anul X fiind cel curent. 

Tabel 3. Propuneri de acţiuni şi date limită 

Acţiunea Data limită 

Existenţa datelor statistice pentru Trimestrul I anul X 30 aprilie anul X 

Stabilirea plafoanelor conform formulei pentru anul bugetar X+1 5 mai anul X 

Existenţa datelor statistice pentru anul X 28 februarie anul X+1 

Analiza şi propuneri de rectificare a bugetului pentru anul X+1 15 martie anul X+1 

Implementarea modelului de bugetare propus, reprezintă în sine o mică reformă în procesul de 

bugetare al sectorului judecătoresc. Ca şi în cazul oricăror reforme, modificarea bugetării trebuie să 

fie efectuată cu atenţie. Astfel, apare necesitatea unei perioade de trecere de la cel existent la cel 

propus. Ideea bugetării în baza numărului de dosare examinate constă în repartizarea echitabilă a 

mijloacelor financiare între instanţe. Aplicând formula propusă, bugetul pentru unele instanţe va fi 

redus,în timp ce pentru altele majorat. Pentru a nu perturba activitatea acelor instanţe pentru care 

formula reduce finanţarea, este necesară o abordare echilibrată în aplicarea formulei. Cea mai 

practică abordare constă în faptul că bugetul instanţelor pentru care formula propune reducere, să fie 

„îngheţat” la acel existent, în timp ce pentru restul instanţelor să fie majorat cu un anumit procent. 

Prin această abordare se va permite ca instanţele ce sunt sub-finanţate să se alinieze celor ce sunt 

suprafinanţate.  

Este important de menţionat că formula identifică mijloace financiare ce trebuie atribuite instanţelor 

pentru asigurarea activităţii de zi cu zi. În cazul în care în documente de politici sunt prevăzute 

acţiuni ce implică costuri, acestea urmează a fi bugetate separat de formulă. 

În Anexa 1 se prezintă un exemplu de identificare a bugetului instanţelor utilizând formula şi se face 

comparaţie cu bugetul aprobat pentru anul 2013. Trebuie să se ţină cont că în cazul respectiv 

cuvântul „buget” presupune bugetul instanţelor doar pentru alineatele de cheltuieli stabilite pentru 

Opţiunea 4. Numărul dosarelor a fost prognozat după metoda descrisă anterior. Pentru 
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exemplulrespectiv, bugetul instanţelor pentru care formula propune reducere, a fost „îngheţat”, dar 

ajustat la rata inflaţiei prognozată pentru anul 2014. Pentru restul instanţelor bugetul a fost majorat 

cu rata pe care formula o propune. În cazul în care bugetul stabilit depăşeşte esenţial bugetul alocat 

de Ministerul Finanţelor, se poate de revizuit rata de majorare a bugetului instanţelor de la cea 

propusă de formulă la una comună pentru toate. 

2.2 Recomandarea 2 cu privire la Metodologia unică de stabilire a volumului de mijloace 

financiare necesare acoperirii cheltuielilor de transport 

În cazul alegerii Opţiunii 4, apare necesitatea identificării unei abordări comune pentru planificarea 

cheltuielilor de transport (alineatul 113.13).La moment existădouă acte normative care 

reglementează într-o măsură oarecare planificarea cheltuielilor destinate transportului şi anume HG 

nr.1404 din 30 decembrie 2005 şi Ordin nr.172 din 9 decembrie 2005 al Ministerului Transporturilor 

şi Gospodăriei Drumurilor. Ambele acte sunt aplicate pentru entităţile administraţiei publice centrale 

şi locale, şi mai puţin pentru instanţele de judecată. Necesitatea se explică prin faptul că instanţele 

care au condiţii similare de activitate (se află la aceeaşi distanţă de Chişinău sau de Curtea de Apel 

de circumscripţie, au un număr identic de personal, un număr similar de automobile din dotare)alocă 

mijloace financiare pentru cheltuielile de transport diferit şi asta din cauza planificării istorice a 

bugetului. Unele instanţe îşi permit să aloce mai multe mijloace financiare pentru cheltuieli de 

transport din cauza că istoric acestea primesc mai mult faţă de altele. Anexa 2 prezintă datele 

disponibile pentru anul 2012 ce ţine de numărul de automobile din dotare şi parcursul de kilometri.  

Reieşind din faptul că cheltuielile de transport sunt dependente de foarte mulţifactori, în continuare 

se propune o metodologie de determinare a acestora, care va sta la baza elaborării propunerilor de 

buget şi ia în consideraţie următorii indicatori: 

1. Norma de parcurs stabilit pentru un automobil pe parcursul unui an. 

2. Norma de consum stabilit pentru automobilul din dotare. 

Stabilirea normei de parcurs pe an pentru un automobil (km). 

Se propune ca norma minimă de parcurs pentru un automobilsă fie în dependenţă de următorii 

factori: 

1. Tipul instanţei: 

 Pentru instanţă de fond – 10 000 km pe an; 

 Curtea de Apel – 20000 km pe an. 

2. Distanţa de parcurs de la instanţă până la Chişinău şi înapoi. La determinarea distanţei seva 

ţine cont de numărul călătoriilor pe lună care variază în dependenţă de numărul de personal
4
 

după cum urmează: 

o Instanţele cu numărul de personal până la 8 persoane inclusiv– 3 călătorii; 

o Instanţele cu numărul de personal de la 9 şi până la 12 persoane inclusiv– 4 călătorii; 

                                                           
4
Numărul de personal este numărul de judecători conform statelor de personal + două persoane. 



11 
 

o Instanţele cu numărul de personal mai mare de 12 persoane – 5 călătorii. 

3. În cazul când în cadrul instanţei este o persoană care face parte dintr-un colegiu, consiliu, 

grup de lucru etc., care necesită deplasare la Chişinău, numărul de călătorii se majorează cu 

o unitate pe lună. 

4. Distanţa dintre instanţă şi CA în a cărei rază de circumscripţie se află. La calcularea distanţei 

se va asuma că pe lună va avea loc o călătorie. 

5. În cazul CA, la calcularea distanţei de parcurs dintre CA şi instanţă de fond se va asuma că 

pe an se vor efectua3 călătorii la fiecare instanţă ce se află în raza de circumscripţie. 

Stabilirea consumului normativ (litri). 

Se propune ca consumul normativ să fie în dependenţă de următorii factori: 

1. Norma de parcurs stabilită conform punctelor de mai sus. 

2. Norma medie de consum (l/100 km).  

3. Perioada de exploatare a automobilului: 

 Până la 5 ani norma de consum nu va fi ajustată. 

 Între 5 şi 8 ani, norma de consum se ajustează cu 5%. 

 Peste 8 ani norma de consum se ajustează cu 10%. 

4. Amplasarea instanţei: 

 Pentru instanţele amplasate în municipiul Chişinău, norma de consum se majorează 

cu 15%. 

 Pentru instanţele amplasate în municipiul Bălţi, norma de consum se majorează cu 

10%. 

 Pentru restul instanţelor, norma de consum se majorează cu 5%. 

5. Existenţa echipamentului de aer condiţionat sau control-climă. Pentru toate instanţele, norma 

de consum se va mări cu 7%. 

6. Condiţiile de iarnă. În timpul iernii, norma de consum se va ajusta prin mărirea cu 10%. 

Parcursul în timpul iernii se determină ca raportul dintre norma de parcurs stabilită şi 

numărul de trimestre. Parcursul pentru un trimestru şi va reprezenta norma de parcurs pe 

timp de iarnă. 
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Anexa 1 

 

Analiza de regresie efectuata in baza:

Dosarelor examinate in anii 2010-2012 Alineate: 113.03,113.06,113.10,113.11,113.14,113.18,113.20

Bugetului executat in anii 2010-2012 la alineatele 113.21,113.22,113.23,113.30,113.45,114.01

Intercept 109,026.62 R2 0.71

Civile 52.29 Adjusted R2 0.70

Penale 139.80

Contraventionale 31.08 IPC 3.60%

Formula:

Buget = 109,026.62+(52.29*Civile+139.80*Penale+31.08*Contraventionale)

Denumirea Judecatori Civile Penale Contraventionale
Buget 2013 

(aprobat)
Ajustare la IPC Formula

Formula vs. 

2013
Buget pt 2014

Judecatoria Anenii Noi 6 1,354 268 985 172,100 178,296 247,849 44% 247,849

Judecatoria Balti 18 4,060 776 672 427,700 443,097 450,716 5% 450,716

Judecatoria Basarabeasca 4 494 48 222 319,600 331,106 148,432 -54% 331,106

Judecatoria Bender 5 464 46 129 117,700 121,937 143,669 22% 143,669

Judecatoria Botanica mun. Chisinau 20 4,825 671 305 729,000 755,244 464,549 -36% 755,244

Judecatoria Briceni 6 1,061 136 389 178,600 185,030 195,577 10% 195,577

Judecatoria Buiucani mun. Chisinau 25 7,880 831 2,617 1,087,400 1,126,546 718,567 -34% 1,126,546

Judecatoria Cahul 9 1,883 458 297 186,000 192,696 280,805 51% 280,805

Judecatoria Calarasi 6 1,284 186 603 250,300 259,311 220,925 -12% 259,311

Judecatoria Cantemir 4 763 156 219 193,700 200,673 177,474 -8% 200,673

Judecatoria Causeni 7 1,302 188 610 219,000 226,884 222,371 2% 222,371

Judecatoria Ceadir-Lunga 5 612 125 82 188,800 195,597 160,990 -15% 195,597

Judecatoria Centru mun. Chisinau 28 4,062 767 2,138 767,100 794,716 495,099 -35% 794,716

Judecatoria Cimislia 4 1,141 105 172 226,000 234,136 188,742 -16% 234,136

Judecatoria Ciocana mun. Chisinau 13 4,022 465 122 356,200 369,023 388,145 9% 388,145

Judecatoria Comrat 6 1,391 160 205 336,100 348,200 210,417 -37% 348,200

Judecatoria Criuleni 6 803 228 110 284,100 294,328 186,251 -34% 294,328

Judecatoria Donduseni 4 949 137 116 234,500 242,942 181,463 -23% 242,942

Judecatoria Drochia 6 1,041 71 202 151,400 156,850 179,602 19% 179,602

Judecatoria Dubasari 4 363 103 81 145,400 150,634 144,875 0% 150,634

Judecatoria Edinet 7 1,378 154 137 313,400 324,682 206,908 -34% 324,682

Judecatoria Falesti 6 1,005 154 200 165,000 170,940 189,355 15% 189,355

Judecatoria Floresti 8 1,061 136 574 220,400 228,334 201,360 -9% 228,334

Judecatoria Glodeni 5 722 96 133 274,800 284,693 164,389 -40% 284,693

Judecatoria Hincesti 9 1,338 376 178 318,400 329,862 237,052 -26% 329,862

Judecatoria Ialoveni 6 1,171 252 282 370,300 383,631 214,230 -42% 383,631

Judecatoria Leova 4 478 111 134 272,700 282,517 153,740 -44% 282,517

Judecatoria Nisporeni 5 621 119 272 236,900 245,428 166,558 -30% 245,428

Judecatoria Ocnita 5 503 122 196 218,300 226,159 158,534 -27% 226,159

Judecatoria Orhei 8 1,863 285 290 218,200 226,055 255,275 17% 255,275

Judecatoria Rezina 5 864 186 313 131,800 136,545 189,912 44% 189,912

Judecatoria Riscani 5 830 120 325 279,200 289,251 179,249 -36% 289,251

Judecatoria Riscani mun. Chisinau 22 5,997 703 1,849 653,600 677,130 578,283 -12% 677,130

Judecatoria Singerei 6 815 232 252 158,600 164,310 191,834 21% 191,834

Judecatoria Soldanesti 4 1,049 117 81 131,000 135,716 182,769 40% 182,769

Judecatoria Soroca 9 6,423 288 552 258,100 267,392 502,250 95% 502,250

Judecatoria Stefan Voda 4 656 237 348 194,100 201,088 187,253 -4% 201,088

Judecatoria Straseni 8 1,207 304 260 348,000 360,528 222,700 -36% 360,528

Judecatoria Taraclia 5 506 129 161 196,000 203,056 158,461 -19% 203,056

Judecatoria Telenesti 6 1,127 155 182 144,700 149,909 195,209 35% 195,209

Judecatoria Ungheni 8 1,919 327 106 264,000 273,504 258,394 -2% 273,504

Judecatoria Vulcanesti 3 258 77 186 146,600 151,878 138,973 -5% 151,878

Total 334 71,541 10,601 17,286 12,084,800 12,519,853 10,339,205 13,210,512

REZULTATUL ANALIZEI DE REGRESIE LINIARA

Bugetul pentru anul 2014 este estimat in baza numarului prognozat de dosare examinate pentru anul 2013
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Anexa 2 

 

Institutia
Numărul de automobile 

în dotare 2012

Parcursul de 

kilometri, 2012

Judecatoria Anenii Noi 1 14,850

Judecatoria Balti 1 19,123

Judecatoria Basarabeasca 1 20,413

Judecatoria Bender 1 45,436

Judecatoria Botanica mun. Chisinau 1 16,128

Judecatoria Briceni 1 14,774

Judecatoria Cahul 1 12,730

Judecatoria Calarasi 1 16,820

Judecatoria Cantemir 1 34,709

Judecatoria Causeni 1 10,100

Judecatoria Ceadir-Lunga 1 12,989

Judecatoria Centru mun. Chisinau 1 9,188

Judecatoria Cimislia 2 25,000

Judecatoria Ciocana mun. Chisinau 1 19,763

Judecatoria Comrat 1 15,000

Judecatoria Criuleni 1 17,300

Judecatoria Donduseni 2 26,100

Judecatoria Drochia 1 10,956

Judecatoria Dubasari 1 22,190

Judecatoria Edinet 1 29,522

Judecatoria Falesti 2 30,922

Judecatoria Floresti 1 14,700

Judecatoria Glodeni 1 30,000

Judecatoria Hincesti 1 10,906

Judecatoria Leova 2 31,142

Judecatoria Nisporeni 1 12,800

Judecatoria Ocnita 2 39,500

Judecatoria Orhei 1 17,000

Judecatoria Rezina 1 15,218

Judecatoria Riscani  1 20,010

Judecatoria Riscani mun. Chisinau 1 7,995

Judecatoria Singerei 1 14,675

Judecatoria Soldanesti 1 22,635

Judecatoria Soroca 1 32,500

Judecatoria Stefan Voda 1 18,759

Judecatoria Straseni 2 21,650

Judecatoria Taraclia 2 20,800

Judecatoria Telenesti 1 23,214

Judecatoria Ungheni 2 26,033

Judecatoria Vulcanesti 1 14,555


