NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire Ia aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor
serviciilor prestate contra plată de către Institutul Naţional al Justiţiei, precum şi a
Regulamentului privind modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale
Institutului Naţional al Justiţiei
Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor serviciilor
prestate contra plată de către Institutul Naţional al Justiţiei, precum şi a Regulamentului privind
modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale Institutului Naţional al Justiţiei (în
continuare - proiectul) a fost elaborat de Ministerul Justiției, la solicitarea Institutului Național a
Justiției.
Prezenta hotărîre este elaborată în scopul reglementării normative a activităţii care îi revine
Institutului Naţional al Justiţiei (în continuare Institut) potrivit atribuţiilor prevăzute de art. 3 şi art.
4 alin. (2) lit. a) din Legea privind Institutul Naţional al Justiţiei nr.l52-XVI din 8 iunie 2006,
privind formarea iniţială şi continuă, pe baze contractuale, a unor categorii de jurişti care
contribuie la înfăptuirea justiţiei, precum şi alte activităţi legale care constituie o sursă de
completare a patrimoniului Institutului.
Elaborarea proiectului rezultă şi din prevederile art. 43, alin. (2) din Legea finanțelor publice
și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, conform căruia Nomenclatorul

lucrărilor şi serviciilor contra plată efectuate şi/sau prestate de către
autorităţile/instituţiile bugetare şi mărimea tarifelor la servicii se stabilesc de către
Guvern sau, după caz, de către autorităţile administraţiei publice locale, în funcţie de
bugetul de la care se finanţează autoritatea/instituţia bugetară.
De asemenea, elaborarea acestui nomenclator este în conformitate cu art.12 alin. (3) din
Legea nr. 847 din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, potrivit căruia
nomenclatorul lucrărilor şi serviciilor contra plată, efectuate şi prestate de instituţiile publice, şi
mărimea taxelor la servicii, precum şi modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale pe
tipuri se stabilesc de către Guvern.
Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Prezentul proiect propune spre aprobare Nomenclatorul şi tarifele serviciilor prestate contra
plată de către Institutul Național al Justiției și Regulamentul privind modul de formare şi utilizare a
mijloacelor speciale ale Institutului Naţional al Justiţiei.
Trebuie să menționăm că categoriile de mijloace speciale și modul de gestionare al acestora
este reglementat în Regulamentul cu privire la gestionarea mijloacelor speciale ale
autorităților/instituțiilor bugetare, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 94 din 31
decembrie 2004. Reieșind din specificul activității și domeniul de activitate al Institutului Național
al Justiției, acestuia îi pot fi atribuite doar 3 din cele 5 categorii ale mijloacelor speciale, prevăzute
la pct. 1 al Regulamentului menționat:
1. Categoria 001 „Servicii cu plată”;
2. Categoria 002 „Chiria/arenda bunurilor proprietate publică”;
3. Categoria 003 „Granturi, sponsorizări/filantropie și donații”.
I.
La categoria 001 „Servicii cu plată” se vor include următoarele servicii:
a) Formarea iniţială şi continuă, în cazurile prevăzute de lege, a persoanelor care
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activează în sectorul justiției, dacă bugetul de stat nu prevede mijloace financiare
pentru aceasta
Tarifele pentru prestarea serviciilor de formare iniţială şi continuă a persoanelor care
activează în sectorul justiţiei, în cazurile prevăzute de lege, pentru situațiile în care bugetul de stat
nu prevede mijloace financiare în acest scop, sunt calculate după cum urmează.
La momentul de față, formatorii INJ sunt salarizați conform art. 11, alin. (1) din Legea nr.
152 din 8 iunie 2006 privind Institutul Național al Justiției - Personalul didactic al Institutului, cu
excepţia persoanelor detaşate, este salarizat la nivelul judecătorilor din curţile de apel, stabilit în
Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar. Urmare a reformelor din 2013,
salarizarea judecătorilor este reglementată prin Legea nr. 328 din 23 decembrie 2013.
Pentru stabilirea costului unei ore s-a luat ca bază salariul minim al judecătorului curții de
apel, stabilit la art. 4, alin. (3) lit. a) - 4,0 salarii medii pe economie pentru judecătorul care are o
vechime în muncă în funcţia de judecător de pînă la 15 ani.
Reieșind din faptul că norma didactică stabilită pentru formatorii INJ este de 60 ore, iar
cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2015 este de 4500 lei (Hotărîrea
Guvernului nr. 974 din 4 decembrie 2014), calculele sunt următoarele:
(4.550 lei x 4,0 salarii medii pe economie) / 60 ore = 300 lei (costul unei ore)
1) Cu referire la plata formatorilor precizăm următoarele:
80 ore (durata medie a unui curs de formare iniţială) x 300 lei (preţul unei ore pentru
formator) = 24.000 lei
24.000 lei + (23% fondul social + 4,5% asigurarea medicală) = 30.600 lei
30.600 lei / 25 (numărul mediu de persoane în grup) = 1.224 lei (pentru fiecare persoană)
1.224 lei / 10 (numărul zilelor de instruire) = 122,4 lei (pentru fiecare zi)
2) servicii comunale: energia electrică, termică, apa, salubritatea - 52,60 lei/persoană
3) materiale didactice - 50 lei/persoană
4) uzura (locaţiunea) - 60 lei/persoană
5) pauza de cafea - 15 lei/persoană
6) 15 lei (pauza de cafea)+ 60 lei (uzura)+ 50 lei (materiale didactice)+ 52,60 lei(servicii
comunale)+ 122,4 lei (pentru fiecare zi) = 300 lei
TOTAL = 300 lei persoană/zi
b) Instruirea la distanţă, în cazurile prevăzute de lege, a persoanelor care activează în
sectorul justiției, dacă bugetul de stat nu prevede mijloace financiare pentru aceasta
Tarifele pentru formarea la distanţă a altor persoane care activează în sectorul justiţiei, în
cazurile prevăzute de lege, pentru situațiile în care bugetul de stat nu prevede mijloace financiare
în acest scop, inclusiv desfășurarea activității de tutorat sunt calculate după cum urmează:
Pentru o oră de curs online se consumă în medie 6 ore de elaborare a materialelor de către
formator şi 6 ore de activitate pentru plasarea şi testarea cursului online de către personalul IT.
Numărul mediu de beneficiari pentru un curs online este de 180 persoane.
1) plata formatorului pentru elaborarea materialelor:
300 lei (costul unei ore) x 6 ore = 1800 lei
1.800 lei + (23% fondul social + 4,5% asigurarea medicală) = 1800 lei + 495 lei = 2295 lei
2) plata personalului IT:
40 lei (plata personalului IT pentru o oră de lucru) x 6 ore = 240 lei
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240 lei + (23% fondul social + 4,5% asigurarea medicală) = 240 lei + 66 lei = 306 lei
3) servicii comunale: energia electrică, termică, apa, salubritatea - 52,60 lei
4) uzura echipamentului tehnic – 46,40 lei
5) costul instruirii la distanță pentru o persoană pe oră:
2.295 lei (plata formatorului)+ 306 lei (plata personalului IT) + 52,60 (servicii comunale) +
46,40 lei (uzura) = 2.700 lei
2.700 lei / 180 persoane = 15 lei
TOTAL: 15 lei pentru o oră de curs online
c) Desfășurarea, în cazurile prevăzute de lege, a activității de tutorat în cadrul instruirii la
distanţă a persoanelor care activează în sectorul justiției, dacă bugetul de stat nu
prevede mijloace financiare pentru aceasta
Pentru reflectarea acestor calcule, menționăm că oră academică este egală cu 45 de minute.
Ora academică pentru activitatea de tutorat la INJ se va achita în mărime de 50% din costul unei
ore pentru formator. Drept urmare:
150 lei / 45 minute = 3,33 lei (pentru minută)
3,33 lei (pentru minută)+ (23% fondul social + 4,5% asigurarea medicală) = 3,33 lei + 0,91
lei = 4,24 lei
TOTAL: 4,24 lei pentru o minută de tutorat în cadrul cursului on-line
d) Efectuarea unor studii de cercetare, ştiinţifice în domeniul justiţiei
Tarifele pentru prestarea serviciilor de efectuare a unor studii de cercetare, ştiinţifice în
domeniul dreptului şi al justiţiei vor fi stabilite în bază de contract.
e) Editarea publicațiilor în Revista Institutului Național al Justiției şi în alte publicaţii ale
acestuia.
În contextul acestui serviciu, trebuie să menționăm că tarifele minime are remunerației de
autor sînt stabilite în Hotărîrea Guvernului nr. 641 din 12 iulie 2001. În eventualitatea în care plata
respectivă va fi mai mare decît cea stabilită în hotărîrea menționată, aceasta va fi concretizată în
contractul cu autorul publicației.
II.

La categoria 002 „Chiria/arenda bunurilor proprietate publică” se vor include
următoarele servicii:

Tarifele pentru darea în locaţiune a bunurilor proprietate publică se vor stabili în
conformitate cu cuantumul prevăzut de Legea bugetară anuală.
Plata concretă pentru locațiunea fiecărui bun proprietate publică se va stabili în fiecare
contract de locațiune. De asemenea, cuantumul plății se va stabili luînd în considerație suprafața
încăperii și timpul pentru care se solicită locațiunea.
III.

La categoria 003 „Granturi, sponsorizări/filantropie și donații” se vor include
veniturile obținute din:

a) Granturile acordate în urma colaborărilor şi cooperărilor internaţionale;
b) Sponsorizări/filantropie şi donaţii.
Trebuie să remarcăm faptul că cuantumul plății pentru granturi se stabilește individual pentru
3

fiecare grant, conform bugetului aprobat pentru fiecare. Iar cuantumul veniturilor obținute din
sponsorizări/filantropie și donații urmează a fi stabilit de către donatori, pentru fiecare caz în parte.
De asemenea, prin prezentul proiect se propune aprobarea Regulamentului privind modul de
formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale Institutului Naţional al Justiţiei. Regulamentul
stabileşte modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale Institutului precum și destinația
acestora. În același context, Regulamentul prevede modul de ținere a evidenței și a dărilor de
seamă determinate de executarea mijloacelor speciale ale Institutului.
Fundamentarea economico-financiară
Implementarea acestui proiect nu necesită alocarea resurselor financiare suplimentare de la
bugetul de stat. Or, din contra, aprobarea proiectului va crea premise pentru crearea bazei juridice
pentru acumularea și gestionarea mijloacelor speciale de către Institutul Național al Justiției.
Impactul proiectului
Proiectul va avea un impact semnificativ pentru asigurarea crearea bazei juridice pentru
acumularea și gestionarea mijloacelor speciale de către Institutul Național al Justiției.
Modul de încorporare în sistemul actelor normative în vigoare
Drept urmare a adoptării prezentului proiect nu va fi necesară modificarea și completarea altor
acte legislative și normative.

Viceministru

Nicolae EȘANU
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