
 

 

NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului 

informațional automatizat „Registrul procedurilor de executare” (e-Executare) 

 

I. Сondiţiile ce au impus elaborarea proiectului și finalităţile urmărite prin 

implementarea noilor reglementări 

Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului 

informaţional automatizat „Registrul procedurilor de executare” a fost elaborat de către 

Ministerul Justiţiei în comun cu Centrul de Informații Juridice, în scopul realizării acţiunii 

3.3.3. „Îmbunătățirea sistemului de management al informației și de comunicare prin 

asigurarea accesului la bazele de date” din Planul pentru implementarea strategiei de reformă 

a sectorului justiției pentru anii 2011-2016, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 6 din 

16.02.2012. 

Pilonul III. Accesul la justiție și executarea hotărîrilor judecătorești din planul 

menționat mai sus, vine să consolideze capacitățile instituționale și dezvoltarea profesională a 

reprezentanților profesiilor conexe sistemului de justiție: avocat, notar, mediator, executor 

judecătoresc, expert judiciar, administratori autorizați, traducători, interpreți. 

Astfel, Sistemul informațional automatizat „Registrul procedurilor de executare”, este 

parte indispensabilă a activității executorilor judecătorești, reglementată prin Legea nr. 113 din 

17.06.2010 privind executorii judecătorești, structura și forma acestuia fiind stabilită de 

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești. 

 

II. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi 

Sistemul informațional automatizat „Registrul procedurilor de executare” este o 

platformă unică de documentare a dosarelor procedurilor de executare, precum și un sistem de 

interacțiune electronică a executorilor judecătorești cu toate bazele de date, pe de o parte și 

efectuarea procedurilor în format electronic, pe de altă parte. Toate procedurile de executare  

urmează a fi efectuate doar prin intermediul acestui registru, cu excluderea totală a fluxurilor 

pe hîrtie (fluxurile opționale pot fi dublate pe suport de hîrtie, spre exemplu informarea la 

solicitare pe suport de hîrtie). 

SIA „RPE” urmează să rezolve problema lipsei instrumentului electronic unic de lucru 

a executorilor judecătorești, care în prezent utilizează o serie  de interfețe puse la dispoziție de 

diferite instituții, Astfel se va asigura accesul la informația necesară, în formă electronică, la 

diferite baze de date. 

Implementarea SIA „RPE” va permite optimizarea activității executorilor 

judecătorești, precum și va avea un impact benefic asupra statului, autorităților publice, 

executorilor judcătorești, cetățenilor, persoanelor juridice. 

Conceptul tehnic al Sistemul informațional automatizat „Registrul procedurilor de 

executare” include următoarele capitole: 

1) Generalități: proprietarul, posesorul și deținătorul SIA„RPE”, scopul creării SIA 

„RPE”, principiile de bază privind crearea SIA „RPE”, cadrul  normativ al SIA 

„RPE”; 

2) Spațiul funcțional al SIA „RPE”: funcțiile de bază ale SIA „RPE”, contururile 

funcționale ale SIA „RPE”; 

3) Structura organizațională a SIA „RPE”: datele care se înregistrează în sistem, 

documentele de intrare și documentele de ieșire; 



4) Spațiul informațional al SIA „RPE”: obiectele informaționale de evidență, 

scenariile de bază și fluxurile informaționale în cadrul SIA „RPE”, interacțiunea 

SIA „RPE” cu alte sisteme informaționale; 

5) Spațiul tehnologic al SIA „RPE”; 

6) Asigurarea securității informației în cadrul SIA „RPE”. 

Totodată, Registrul procedurilor de executare va conține date privind debitorii 

amenzilor, informație ce urmează să se conțină și în Registrul debitorilor, instituit prin Legea 

191 din  23 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. Avînd în 

vedere că Registrul procedurilor de executare va conține informații complete privind 

procedurile de executare, considerăm oportună absorbția de către acesta a informației din 

Registrul debitorilor. Prin urmare, Ministerul Justiției a elaborat proiect de modificare a 

legislației ce reglementează instituirea Registrului debitorilor, prin substituirea acestuia cu 

Registrul procedurilor de executare, evitîndu-se astfel dublarea ținerii aceleiași informații în 

două registre, care presupune inclusiv cheltuieli bugetare suplimentare, inutile. 

IV. Argumentarea economico-financiară 

Asigurarea creării și funcționării Sistemului informațional automatizat „Registrul 

procedurilor de executare” se va efectua din contul și în limitele mijloacelor alocate Centrului 

de Informații Juridice din bugetul de stat, precum și din contul mijloacelor speciale prevăzute 

de lege. 

IV. Respectarea transparenței decizionale 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparenţa în procesul decizional, proiectul Hotărîrii Guvernului a fost plasat pe pagina web 

oficială a Ministerului Justiţiei www.justice.gov.md, compartimentul Transparenţa 

decizională, directoriul Proiecte de acte normative remise spre coordonare. 
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