NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărîrii Guvernului
cu privire la aprobarea Concepției Sistemului informațional judiciar
Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Concepției Sistemului informațional
judiciar a fost elaborat de către Ministerul Justiției în vederea realizării Planului de acțiuni
pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016.
Promovarea prezentului proiect are drept scop automatizarea și facilitarea procedurilor
manuale de lucru din cadrul instanțelor de judecată de toate nivelele.
La elaborarea proiectului a fost luată în considerație Recomandarea nr. 6 a Curții de
Conturi în Hotărîrea nr.28 din 24.05.2013 privind Raportul auditului tehnologiilor
informaționale cu elemente de performanță, precum și recomandarea Ministerului
Tehnologiei Informației și Comunicațiilor de a elabora o concepție nouă, or, concepția
inițială a Sistemului informațional judecătoresc, elaborată în conformitate cu Hotărărea
Guvernului nr. 32 din 11 ianuarie 2007 pentru aprobarea Programului de acțiuni privind
implementarea Planului Preliminar de Țară al Republicii Moldova în cadrul Programului SUA
”Provocările Mileniului” și Hotărîrea Guvernului nr. 776 din 3 iulie 2012 cu privire la aprobarea
Concepției Sistemului informațional judiciar pentru anii 2007-2008, au fost abrogate prin
Hotărîrea Guvernului nr. 796 din 25.10.2012, lipsind baza juridică de instituire și existență a
Sistemului informațional menționat.
Principalele obiective ale proiectului sunt:
- eficientizarea procedurilor judiciare;
- creşterea gradului de transparenţă a instanțelor de judecată;
- securizarea informaţiilor cu accesibilitate limitată;
- fortificarea capacității sistemului judecătoresc de a preveni și combate corupția;
- asigurarea repartizării aleatorii a dosarelor în instanță;
- eliminarea posibilităților de manipulare la repartizarea dosarelor și a intervențiilor
neautorizate asupra datelor din dosare.
Menționăm că, la elaborarea proiectului s-a ținut cont de prevederile Ordinului MTIC nr.
78 din 1 iunie 2006 cu privire la aprobarea reglementării tehnice "Procesele ciclului
de viaţă al software-ului"RT 38370656 - 002:2006.
Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Sistemul informațional judiciar (în continuare - SIJ) este un sistem unic de documentare
automatizată, evidenţă și control a activității de gestionare electronică a dosarelor și altor
materiale procesuale emise de instanțele naționale de judecată sau parvenite spre examinare în
cadrul acestora. SIJ reprezintă totalitatea mijloacelor software, hardware, informaţionale,
organizaţionale, a sistemelor de transmitere a datelor, tehnologiilor de utilizare a lor, normelor de
drept şi infrastructurii, destinate pentru susţinerea informaţională a activităţii instanţelor
judecătoreşti. Ca rezultat al funcţionării SIJ, se formează resursa informaţională unică a tuturor
instanţelor judecătoreşti.
Principalele prevederi înserate în proiect vizează:
1. Dispoziții generale despre SIJ, care includ scopuri, obiective, principii specifice, cît și
cadrul juridic relevant în domeniu;
2. Identificarea cu precizie a spațiului funcțional al SIJ;
Astfel, funcția de bază a SIJ constă în crearea băncii de date care urmează să încorporeze
portalul web al instanțelor de judecată, modulul de distribuire a cererilor/dosarelor (PIGD),
sistemul de statistică judiciară electronică, inclusiv modulul de măsurare a performanței și să fie
conexat cu sistemul de înregistrare audio a ședințelor de judecată (SRS Femida).
3. Descrierea în detalii a structurii organizaționale a SIJ, fiind identificați/definiți toți
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participanții, inclusiv atribuțiile funcționale ale acestora;
4. Stabilirea spațiului informațional al SIJ, fiind definit obiectul informațional și
proprietățile acestuia în Sistemul informațional judecătoresc;
5. Reglementarea etapelor, metodelor de asigurare și componentelor securității
informaționale, în vederea asigurării nivelului necesar de integritate, confidențialitate și
accesibilitate a resurselor informaționale.
Drept urmare, în contextul administrării centralizate, pentru fiecare structură organizatorică
urmează a fi asigurată protecția informației și infrastructurii în cazul conectării la rețele externe,
protecția antivirus, protecția serviciilor sistemului, protecția informației în procesul interacțiunii
dintre rețele, protecția fluxului de date, asigurarea securității mediului software, rezervarea
serverelor și a datelor importante, autentificarea utilizatorilor, auditul.
Printre avantajele ce vor fi resimțite nemijlocit de către sistemul judecătoresc ca urmare a
implementării prezentului proiect sunt:
- reducerea birocrației;
- asigurarea accesului la registru conform gradului de acces stabilit;
- stocarea informației pe suport electronic cu grad de securitate înalt;
- reducerea timpului pentru găsirea documentelor;
- bază de date centralizată la nivelul instanțelor;
- repartizarea automată aleatorie a dosarelor în cadrul instanțelor;
- creșterea încrederii societății în transparența și obiectivitatea justiției;
- formarea automată a rapoartelor statistice;
- operativitatea în obținerea datelor statistice etc.
Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prezentului proiect în sensul creării Sistemului informațional judiciar nu
necesită alocarea surselor financiare suplimentare de la bugetul de stat, dat fiind faptul că
Sistemul respectiv a fost creat cu suportul Programului SUA ”Provocările Mileniului” și ulterior
dezvoltat cu suportul Programului USAID de Consolidare a Instituțiilor Statului de Drept în
Moldova (ROLISP).
Implementarea proiectului în sensul dezvoltării și menținerii funcționalității Sistemului se va
realiza din contul și în limita bugetului de stat, expus deja în Cadrul Bugetar pe Termen Mediu
pentru anii 2014-2016, precum și din alte surse în conformitate cu legislația în vigoare.
Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare
Implementarea Sistemului informațional judiciar, nu necesită operarea de modificări în
legislație.
Avizarea și consultarea publică a proiectului
În scopul respectării prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în
procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei
www.justice.gov.md, la directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Proiecte de acte
normative remise spre coordonare.
Urmare a multitudinii și complexității propunerilor primite în procesul de avizare și
consultare publică, pentru a definitiva proiectul prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 166 din
19.02.2016 a fost constituit grupul de lucru (Ministerul Tehnologiei Informației și
Comunicațiilor, Centrul de Telecomunicații Speciale, Ministerul Justiției, Agenția de
administrare a instanțelor judecătorești).
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