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NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la crearea Poliției Judecătorești 

 

Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la crearea Serviciului poliției judecătorești a fost 

elaborat de către Ministerul Justiției pentru executarea Strategiei de reformare a sectorului justiţiei 

(SRSJ), aprobată prin Legea nr. 231 din  25 noiembrie 2011 și conţine reglementări orientate spre 

implementarea acțiunii 1.1.11.(2) Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului privind 

transferul poliției judecătorești în subordinea Ministerului Justiției, din Planul de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, aprobat prin 

Hotărîrea Parlamentului nr. 6 din 16 februarie 2012. 

Scopul general, urmărit prin promovarea acestui proiect constă în consolidarea sistemului de 

securitate în sediile instanţelor judecătoreşti. 

De asemenea, proiectul va contribui la executarea prevederilor art. 50, alin. (1) din Legea nr. 

514 din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească, art. VI alin. (2) din Legea nr. 247 din 21 

iulie 2006 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, art. 69 alin. (5) din Legea nr. 320 

din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliției și statutului polițistului. 

 

Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

I. Crearea poliției judecătorești,  

ca autoritate administrativă din subordinea Ministerului Justiției 

Conform prevederilor art. 121, alin. (3) din Constituția Republicii Moldova, „instanțele 

judecătorești dispun de poliția pusă în serviciul lor”. Consolidarea sistemului de securitate în sediile 

instanţelor judecătoreşti reprezintă un domeniu specific de intervenţie al Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, aprobată prin Legea nr. 231 din 25 noiembrie 2011, 

reformarea căruia urmăreşte asigurarea şi sporirea securităţii sediilor instanţelor judecătoreşti. 

Astfel, în vederea realizării acestui scop, precum şi întru executarea acțiunii 1.1.11 (1) din Planul de 

acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016, 

aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 6 din 16 februarie 2012, în anul 2012, în subordinea 

Inspectoratului General al Poliției al Ministrului Afacerilor Interne, a fost creat Serviciul poliției 

judecătorești. 

Conform indicatorului de rezultat de la acțiunea 1.1.11 (1), Poliția judecătorească urma a fi 

creata ca ”structură separată în cadrul Ministerului Afacerilor Interne”. În practică, actualul 

Serviciu al poliției judecătorești nu a fost creat ca autoritate administrativă din subordinea 

Ministerului Afacerilor Interne, ci ca subdiviziune subordonată Inspectoratului General al Poliției, 

avînd statut de direcție. Deci, actualmente, Serviciul poliției judecătorești nu are statut de 

persoană juridică. 

Următorul pas trasat de Planul de acțiuni menționat supra – acțiunea 1.1.11 (2) din plan – 

constă în preluarea poliției judecătorești de către Ministerul Justiției. Astfel, Ministerul Justiției 

trebuie să elaboreze și să prezinte Guvernului spre examinare, proiectul de hotărîre a Guvernului 

privind transferul poliției judecătorești în subordinea Ministerului Justiției. 

Conform proiectului promovat de către Ministerul Justiției, Poliția judecătorească va avea 

statut de persoană juridică, deoarece va fi autoritate administrativă din subordinea Ministerului. 

Drept urmare, statutul propus prin intermediul proiectului diferă radical de statutul actual al 

Serviciului poliției judecătorești, ceea ce nu permite efectuarea unui transfer al acestui Serviciu 

(adică doar modificarea ministerului căruia i se subordonează acesta).  

Astfel, soluția optimă identificată pentru realizarea acțiunii 1.1.11 (2) din Planul de acțiuni, 

constă în crearea Poliției judecătorești ca autoritate administrativă în subordinea Ministerului 

Justiției (cu statut de inspectorat de stat) și lichidarea Serviciului poliției judecătorești din 

cadrul Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne. 
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II. Funcțiile Poliției judecătorești 

Rolul acestei autorități administrative este de a asigura securitatea judecătorilor și 

participanților la procesele de judecată, ordinea publică și securitatea în instanțele judecătorești de 

toate nivelele în timpul orelor de muncă a acestora. Menționăm că, în afara orelor de muncă 

securitatea instanțelor va fi asigurată de paza tehnică.  

Funcțiile și atribuțiile Poliției judecătorești vor fi detaliate în Regulamentul privind 

organizarea și funcționarea Poliției judecătorești, care va fi prezentat Guvernului în termen de 3 luni 

de la adoptarea prezentului proiect. 

În prealabil, putem afirma cu certitudine că Poliția judecătorească va avea următoarele funcții: 

a) asigurarea ordinii publice în timpul procesului de judecată, în incinta instanțelor 

judecătorești și pe teritoriul adiacent acestora; 

b) punerea în executare a hotărîrilor judecătorești date în competența sa conform legii; 

c) asigurarea pazei sediilor instanțelor judecătorești în timpul orelor de muncă; 

d) conlucrarea cu alte structuri de stat de menținere a ordinii publice. 

 

III. Structura și dislocarea subdiviziunilor Poliției Judecătorești 

Poliția judecătorească va fi formată din: 

a) aparatul central al Poliției judecătorești  

- pentru buna funcționare, ar fi necesare cel puțin 14 unități de personal (inclusiv pentru 

contabilitatea și serviciul resurse umane proprii). În aparatul Poliției judecătorești vor activa 

funcționari publici cu statut special (conducerea Poliției judecătorești), funcționari publici și 

personal de deservire tehnică. 

- sediul aparatului central va fi ca și în prezent în mun. Chișinău. 

b) subdiviziunile teritoriale ale Poliției judecătorești 

- pentru a asigura în deplină măsură securitatea tuturor instanțelor judecătorești sînt necesare 

280 unități de personal, numărul cărora va fi mărit ulterior. În cadrul subdiviziunilor teritoriale vor 

activa funcționari publici cu statut special. 

- vor fi amplasate în toate clădirile instanțelor judecătorești din țară.  

Conform Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești, 

judecătoriile vor rămîne în număr de 19. Legea respectivă prevede că unificarea sediilor 

judecătoriilor se va efectua treptat, pînă la 31 decembrie 2027, pe măsura creării condițiilor pentru 

aceasta, conform planului aprobat de Parlament la propunerea Guvernului. Pînă la crearea condițiilor 

pentru funcționare într-un sediu unic, cele 19 judecătorii vor avea mai multe sedii. 

Din considerentul că securitatea în cadrul proceselor de judecată și în instanțele judecătorești 

trebuie asigurată indiferent de faptul în ce sediu se află aceasta (sediul central sau alt sediu), unitățile 

de personal ale Poliției judecătorești vor fi repartizate în toate sediile tuturor judecătorilor, precum și 

pentru curțile de apel și Curtea Supremă de Justiție. Conform dispozițiilor finale și tranzitorii, 

structura Poliției judecătorești va fi prezentată Guvernului spre aprobare în 3 luni de la publicarea 

prezentului proiect. 

De asemenea, pînă la amenajarea în cadrul instanțelor judecătorești a încăperilor destinate 

subdiviziunilor teritoriale ale Poliției judecătorești, colaboratorii acestora vor utiliza încăperile 

repartizate Serviciului poliției judecătorești al Inspectoratului General al Poliției. 

Identificarea încăperilor de serviciu pentru aparatul central al Poliției judecătorești este pusă 

în sarcina Cancelariei de stat. În acest context, poate fi examinată și posibilitatea menținerii în 

posesie și folosință a spațiului actual, ocupat de Serviciul Poliției judecătorești din cadrul IGP al 

MAI, drept urmare a încheierii unui contract de locațiune cu proprietarul spațiului respectiv. Costul 

aproximativ pentru închirierea încăperilor de serviciu pentru aparatul Poliției judecătorești este redat 

în rubrica ”Fundamentarea economico-financiară”. 
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IV. Unitățile de personal necesare pentru activitatea eficientă 

a Poliției judecătorești 

Conform informației prezentate de Ministerul Finanțelor, potrivit schemei de încadrare 

prezentată în data de 1 ianuarie 2014, de către Inspectoratul General de Poliție, în gestiunea 

Serviciului poliției judecătorești din cadrul IGP (cu statut de direcție) erau prevăzute 104 unități.  

Ulterior, în scopul realizării acțiunilor prevăzute în Planul de acțiuni pentru implementarea 

SRSJ, Ministerului Afacerilor Interne i-au fost alocate 3356,0 mii lei. În acest context, prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 438 din 11 iunie 2014 „Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se 

operează în unele hotărîri ale Guvernului” a fost suplinit numărul de unități de personal al 

Serviciului poliției judecătorești al IGP cu 23 de unități de personal. Respectiv, la momentul 

actual, Serviciul poliției judecătorești al IGP dispune de 127 de unități de personal. 

Conform unor calcule estimative efectuate de Ministerul Afacerilor Interne ce rezultă din 

numărul mare al instanțelor judecătorești (inclusiv și din numărul judecătorilor din fiecare instanță, 

numărul sediilor acestora, sălilor de judecată, intrărilor în clădiri, etajelor, dimensiunilor terenurilor 

adiacente etc.),  precum și din funcțiile care urmează a fi exercitate de către Poliția judecătorească, 

pentru buna funcționare a Poliției judecătorești ar fi nevoie de încă 176 unități de personal, ceea ce 

per total ar constitui 303 unități. 

Astfel, prin intermediul prezentului proiect propunem o majorare cu 167 unități de 

personal. Astfel, Poliția judecătorească va avea 294 unități de personal, inclusiv 14 unități de 

personal în aparatul central al Poliţiei judecătoreşti și 280 unități în subdiviziunile teritoriale. 

Din punct de vedere al managementului resurselor umane, efectivul limită al Ministerului 

Afacerilor Interne și, respectiv, cel al IGP, urmează a fi redus cu 127 de unități de personal, 

deoarece, în rezultatul creării Poliției judecătorești în subordinea Ministerului Justiției, Serviciul 

Poliției judecătorești din cadrul IGP va fi lichidat. Astfel, cele 127 de unități de personal vor fi 

preluate de Poliţia judecătorească din subordinea Ministerului Justiției, suplimentar la care 

vor fi necesare încă 167 de unități de personal.  

Referitor la modul de preluare a unităților de personal, propunem acest lucru să se efectueze 

în cîteva etape: 

La data intrării în vigoare a prezentului proiect, de la Serviciul poliției judecătorești al 

IGP al MAI vor fi preluate unitățile vacante. Conform informației prezentate de MAI, 

actualmente sînt 23 unități vacante. 

Aceste 23 de unități de personal vor fi utilizate pentru a da start activității Poliției 

judecătorești a Ministerului Justiției. 

Inițial, Ministerul Justiției va organiza concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante 

din cadrul aparatului central. Pentru demararea activității Poliției judecătorești este necesară 

angajarea cel puțin a Directorului Poliției judecătorești (sau numirea de către Ministerul Justiției a 

unui director interimar pentru perioada desfășurării concursului de ocupare a funcției de Director al 

Poliției judecătorești), Șefului Secției contabilitate și Șefului Secției resurse umane. De asemenea, 

vor fi scoase la concurs și celelalte funcții publice vacante din aparatul central. Aceste concursuri  

vor putea fi organizate după 1 ianuarie 2017, cînd vor intra în vigoare Legea cu privire la Poliția 

judecătorescă și legea ce va modific cadrul normativ conex, în special cel referitor la salarizare. 

Pentru alte locuri vacante din cadrul aparatului central, concursul va fi organizat ulterior, pînă 

la 1 iulie 2017. 

Pînă la 1 iulie 2017 de la Serviciul poliției judecătorești al IGP al MAI vor fi preluate 

treptat unitățile de personal rămase. Totodată, actualilor colaboratori ai Serviciului Poliției 

Judecătorești al IGP li se va propune transferul în Poliția judecătorească a Ministerului Justiției sau 

în alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, conform prevederilor legislației. În cazul 

imposibilității transferului sau al refuzului angajatului Serviciului poliției judecătorești din cadrul 

IGP al MAI de a fi transferat, acesta va fi disponibilizat, conform art. 47, alin. (1), lit. f) din Legea 

nr. 320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului, cu acordarea 

indemnizațiilor corespunzătoare, în conformitate cu prevederile legislației. 
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Atenționămasupra faptului că, odată cu reorganizarea hărții dislocării instanțelor judecătorești, 

numărul acestora va fi redus. Drept urmare, numărul subdiviziunilor teritoriale ale Poliției 

judecătorești a Ministerului Justiției va fi mai mic comparativ cu numărul actual al subdiviziunilor 

teritoriale ale Serviciului polișșiei judecătorești din cadrul IGP al MAI. Din acest considerent, 

numărul funcțiilor de conducere din subdiviziunile teritoriale va fi redus, chiar dacă colaboratorii 

Poliției judecătorești vor fi amplasați în toate sediile judecătoriilor. În acest context, se propune ca 

funcțiile de conducere din cadrul subdiviziunilor menționate să fie ocupate prin concurs și nu prin 

transfer.  

Menționăm că, transferul actualilor angajați ai Serviciului poliției judecătorești din cadrul IGP 

al MAI este mai avantajoas pentru stat, comparativ cu concedierea acestora în contextul lichidării 

unității, din următoarele considerente: 

1) dacă aceștia vor fi eliberați din funcție, o sumă impunătoare de bani va fi achitată în 

calitate de indemnizație unică, ceea ce va constitui o povară enormă pentru bugetul de stat. Conform 

unor calcule estimative, pentru achitarea indemnizației unice de eliberare din funcție a actualilor 

angajați ai Serviciului poliției judecătorești, dacă nu ar fi posibil transferul nici unuia din acești 

angajați, acestora ar trebui să li se achite în calitate de indemnizație unică de eliberare din funcție 

aproximativ 2.127.600 lei. Cuantumul sumei respective rezultă din art. 65 din Legea nr. 320 cu 

privire la activitatea Poliției și statutul polițistului (de la 6 la 18 salarii lunare); 

2) urmare a transferului va fi asigurată completarea mai rapidă a unităților de personal din 

Poliția judecătorească a Ministerului Justiției; 

3) vor fi menținute persoanele care au deja o experiență în domeniu. 

O altă etapă o constituie crearea pe parcursul anilor 2017-2018, cu suportul Ministerului 

Finanțelor, a 167 unități de personal suplimentare. Astfel, pe parcursul a 2 ani, treptat se va ajunge 

la numărul de unități necesare funcționării Poliției judecătorești. 

Dat fiind faptul că, din punct de vedere practic, preluarea acestor atribuții nu este posibilă într-

un termen restrîns, pentru a asigura securitatea participanților la proces și sediilor instanţelor 

judecătoreşti în perioada de transfer a Poliţiei judecătoreşti de la Ministerul Afacerilor Interne în 

subordinea Ministerul Justiţiei, perioadă în care Ministerul Justiției urmează să creeze condițiile 

necesare începerii activității efective şi eficiente a Poliţiei judecătoreşti, se propune ca Serviciul 

poliţiei judecătoreşti al Inspectoratului General al Poliţiei să-și continue activitatea încă o 

anumită perioadă de timp după crearea Poliției judecătorești a Ministerului Justiției. Astfel, 

pînă la 1 septembrie 2017, subdiviziunile teritoriale vor fi preluate treptat, pe măsura transferării sau 

angajării personalului. 

 

V. Patrimoniul Serviciului Poliției Judecătorești, care poate fi transmis de MAI către 

Ministerul Justiției 

La moment, pentru exercitarea atribuțiilor ce-i revin, Serviciul poliției judecătorești din cadrul 

IGP al MAI deține anumite bunuri. Pentru desfășurarea activității Poliției judecătorești a 

Ministerului Justiției, patrimoniul militar al corpului de comandă și al efectivului de trupă, 

mijloacele de transport din dotare, precum și alte bunuri utilizate în prezent de Serviciul Poliției 

Judecătorești al MAI urmează a fi transmise Ministerului Justiției. 

Transmiterea treptată a acestor bunuri va fi efectuată în conformitate cu prevederile 

Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizațiilor, 

instituțiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcțiilor, mijloacelor fixe și altor active, aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 9 octombrie 1995. Lista prealabilă a bunurilor care pot fi 

transmise de către MAI, precum și costul celor care urmează a fi procurate de către Ministerul 

Justiției pentru asigurarea tehnico-materială a activității Poliției judecătorești este redată în rubrica 

”Fundamentarea economico-financiară”. 

Astfel, pînă la 1 iulie 2017 urmează a fi transmise Poliției judecătorești din subordinea 

Ministerului Justiției. Conform pct. 20 din Regulamentul menționat supra, data transmiterii, precum 

şi termenele de executare a lucrărilor ce ţin de transmiterea întreprinderilor, a subdiviziunilor lor şi 
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a unor obiecte aparte a altor active sînt stabilite în decizia de transmitere. Astfel, Comisia de 

primire-predare, în limita termenului stabilit în proiect, va stabili etapele și modul de transmitere a 

bunurilor Serviciul Poliției Judecătorești al MAI și va efectua predarea-primirea.  

În aceeași perioadă Ministerul Justiției va efectua și achizițiile publice în vederea procurării 

altor bunuri necesare asigurării începerii activității Poliției judecătorești. 

 

VI. Actele normative ce urmează a fi elaborate și aprobate 

Prezentul proiect de Hotărîre de Guvern reprezintă primul pas „normativ” în procesul creării 

Poliției judecătorești în subordinea Ministerului Justiției. În baza pct. 20 din acest proiect, în sarcina 

Ministerului Justiției este pusă elaborarea unui set voluminos de acte normative, necesare 

funcționării Poliției judecătorești, care vor fi prezentate Guvernului în termen de cel mult 3 luni. 

În partea ce se referă la modificarea și completarea unor Hotărîri al Guvernului, propunem 

modificarea normelor care reglementează efectivul-limită al Ministerului Afacerilor Interne, al 

Inspectoratului General de Poliție și al Ministerului Justiției.  

 

Fundamentarea economico-financiară 

Asigurarea tehnico-materială și finanțarea activității Poliției judecătorești va fi realizată ca 

și în prezent, din contul mijloacelor bugetului de stat.  

Crearea Poliţiei judecătoreşti va implica, atît redistribuirea către Ministerul Justiției a finanțelor 

destinate în prezent Serviciului poliției judecătorești din cadrul IGP al MAI, cît și cheltuieli 

suplimentare determinate de asigurarea cu echipament şi patrimoniu militar, de amenajarea spațiilor, 

salarizarea noilor unități de personal. Astfel, referitor la cuantumul costurilor, comunicăm 

următoarele. 

 

După cum a fost menționat supra, aparatul central al Poliției judecătorești va fi constituit din 14 

unități de personal. În vederea creării condițiilor optime pentru desfășurarea activității acestora, vor 

fi necesare 4-5 birouri. Conform estimărilor prealabile, costul aproximativ pentru locațiunea 

spațiului respectiv pentru un an este de 100,00 mii lei. Inițial, aparatul central ar putea fi amplasat 

în una din clădirile aflate în gestiunea MAI, în baza uni acord bilateral. 

O altă categorie de cheltuieli o constituie cea determinată de reparația/amenajarea și dotarea 

încăperilor de serviciu pentru amplasarea subdiviziunilor teritoriale ale Poliției judecătorești în 

cadrul instanțelor de judecată, precum și a încăperilor pentru păstrarea armamentului conform 

normelor în vigoare. Pentru aceste necesități vor fi necesari 1.410,0 mii lei (în mediu cîte 27,0 mii 

lei pentru fiecare sediu al instanțelor judecătorești).  

Sumele necesare pentru amenajarea/reparația încăperilor pentru amplasarea colaboratorilor 

Poliției judecătorești în cadrul instanțelor judecătorești și a încăperilor pentru păstrarea 

armamentului vor fi preluate din alocațiile destinate finanțării investițiilor capitale pentru instanțele 

judecătorești. 

Trebuie că menționăm că, conform informației prezentate de Ministerul Afacerilor Interne, 

acesta va transmite Ministerului Justiției următoarele bunuri din dotarea tehnică: 

 

Denumirea bunului  Cantitatea 

(buc) 

Valoarea 

inițială 

(lei)  

Anul 

procurării  

Mijloace de transport: 

Dacia Logan -12 

Automobil tip VAZ  - 2 

 

14 1.665.124 2004 - 1 

2006- 1 

2013 - 1 

2014 - 11 

Calculatoare  11 80.028 2004 -2 

2012- 1 

2014- 8 

Printere  10 17067 2014 
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Switch TP-Link TL-SF 1 95 2014 

Fax  1 1960 2014 

Monitor  1 1587 2014 

Scaun 2 480 2005-1 

2015-1 

Dulap 1 5.280 2005 

 

De asemenea, pentru dotarea tehnică vor fi necesari aproximativ 600,0 mii lei, dintre care: 

a) calculatoare – 60 bucăți x 5000 lei = 300.0 mii lei; 

b) mobilier – 300.0 mii lei. 

Sumele necesare pentru dotarea tehnică a 127 unități vor fi redistribuite de către Ministerul 

Finanțelor de la Ministerul Afacerilor Interne la Ministerul Justiției. Sumele suplimentare, pentru 

procurarea după caz a calculatoarelor și pieselor de mobilier noi, precum și pentru salarizarea noilor 

colaboratori, vor fi alocate suplimentar de la bugetul de stat.  

Menționăm că o parte din bunurile necesare pentru dotarea tehnică a subdiviziunilor teritoriale 

poate fi acoperită din contul patrimoniului instanțelor judecătorești. 

Un alt aspect important pentru activarea eficientă a Poliției judecătorești constă în asigurarea 

cu echipament a colaboratorilor acesteia, asigurarea cu patrimoniu militar al corpului de comandă 

şi efectivului de trupă. În contextul celor expuse, prezentăm costurile aferente acestora. 

 

Calculul pentru asigurarea cu echipament   

a unui colaborator  

nr. 

d/o  

Denumirea 

echipamentului  

Unitatea 

de 

măsură  

Numărul 

de obiecte 

pentru o 

persoană 

Preţul 

pentru 

o 

unitate  

Suma 

(lei) 

1  Căciulă din blană  buc  1  323,0  323,0  

2  Chipiu de paradă  buc  1  440,0  440,0  

3  Chipiu de serviciu  buc  1  360,0  360,0  

4 Costum de paradă  set  1  2350,0  2350,0  

5 Costum de serviciu set 1 1550,0 1550,0 

6 Cămaşă albă cu mînecă lungă  buc  1      250,0  250,0  

7 Cămaşă albă cu mînecă scurtă  buc  2  230,0  460,0  

8 Cămaşă gri cu mînecă lungă buc 2 250,0 500,0 

9 Cămaşă gri cu mînecă scurtă buc 2 230,0  460,0  

10 Cravată buc 1 39,0 39,0 

11 Cravată cu trei dungi argintii buc 1 39,0 39,0 

12   Scurtă de iarnă buc  1  750,0  750,0  

13 

 

Pantofi negri per  1  450,0  450,0  

14 Chipiu de patrulare buc 1 168,0 168,0 

15 Tricou polo buc 2 146,0 292,0 

16 Pantaloni de patrulare de vară per  1  330,0  330,0  

17 Costum de patrulare de 

primăvară-toamnă 

set 1 850,15 850,15 

18 Tricou albastru-închis buc 2 90,0 180,0 

19 Costum de patrulare de iarnă set  1  1485,0  1485,0  

20 Pantofi de patrulare  per 1  450,0  450,0  
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21 Bocani de vară per  1  650,0  650,0  

22 Bocani de iarnă per  1  700,0 700,0 

TOTAL pentru un colaborator:  13.076,15 lei  

TOTAL pentru 294 de colaboratori: 3.844.388,1 lei 

 

 

Calculul pentru asigurarea cu patrimoniul militar  

al corpului de comandă şi efectivului de trupă 
(armamentul, muniţii, mijloace speciale, accesorii din dotare) 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea Unit

atea 

Nr. de 

obiect

e total 

buc. 

Prețul 

pentr

u 1 

buc. 

($) 

Prețul 

total 

($) 

Prețul total 

(lei) 

Note  

1. Pistol calibru 9 

mm  Makarov 

(PM) 

comp

l. 

282 490,0 131.180,0 2.597,364 Cîte 1 buc. Pentru 

280 angajați din 

subdiviziunile 

teritoriale și 

conducerea Poliției 

judecătorești 

2. Cartușe calibru 

9 x18 mm PM 

buc. 9.024 0,28 2.165,76 42.882,048 32 buc. Pentru un 

pistol PM 

3. Pistol-mitraliere 

AKS-74U 

comp

l. 

28 880,0 24.640,0 487.872,0 10% din angajații 

corpului de 

comandă și 

efectivul de trupă 

4. Cartușe calibru 

5,45 mm PS 

buc. 8.400 0,30 2.520,0 49.896,0 300 buc. Pentru un 

pistol-mitralieră 

5. Toc pentru 

pistol Makarov 

buc. 282 12,5 3.525,0 69.795,0 1 buc. Pentru un 

pistol PM 

6. Ștergător PM buc. 282 2,2 620,4 12.283,92 1 buc. Pentru un 

pistol PM 

7. Bidonaș pentru 

ulei 

buc. 30 2,5 75,0 1.485,0 -- 

8. Curelușe pentru 

pistol PM 

buc. 282 7,5 2.115,0 41.877,0 1 buc. Pentru un 

pistol PM 

9. Cască antiglonț buc. 85 250,0 21.250,0 420.750,0 30 % din angajații 

corpului de 

comandă și 

efectivul de trupă 

10. Cătușe buc. 280 20,00 5.600,0 110.880,0 1 buc. pentru 

fiecare angajat din 

efectivul de trupă 

11. Baston de 

cauciuc 

buc. 280 20,00 5.600,0 110.880,0 1 buc. pentru 

fiecare angajat din 

efectivul de trupă 

12. Suport pentru 

baston de 

cauciuc 

buc. 280 2,5 700,0 13.860,0 1 buc. pentru 

fiecare angajat din 

efectivul de trupă 

Suma totală, la cursul dolarului de 19,80 lei: 199.991,16 

$ 

1.365.058,332 

lei 
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Sumele necesare pentru asigurarea cu echipament a colaboratorilor poliției judecătorești și 

pentru asigurarea cu patrimoniu militar al corpului de comandă şi efectivului de trupă urmează a fi 

suportate de la bugetul de stat. O parte a acestor bunuri, care în prezent sînt utilizate de către Serviciul 

poliției judecătorești din cadrul IGP al MAI ar putea fi transmise de către acesta Poliției judecătorești 

din subordinea Ministerului Justiției. Informația detaliată referitoare la acestea urmează a fi stabilită în 

actul de predare-primire, care va fi întocmit conform pct. 19 din prezentul proiect. 

Referitor la salarizarea personalului, menționăm următoarele.  

Angajații din cadrul Poliției judecătorești, care vor avea statut de funcționari publici cu statut 

special ca și în prezent, vor fi salarizați în conformitate cu prevederile Legii nr.355-XVI din 23 

decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar și cu Hotărîrea Guvernului nr. 

650 din 12 iunie 2006 privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă și corpului de comandă 

angajați în serviciul organelor apărării naționale, securității statului și ordinii publice. La această 

categorie de angajați se referă Directorul Poliției judecătorești, adjunctul acestuia și angajații din 

subdiviziunile teritoriale. 

Angajații din cadrul Poliției judecătorești, care vor avea statut de funcționari publici vor fi 

salarizați conform Legii nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor 

publici. La această categorie se referă angajații aparatului central al Poliției judecătorești, cu 

excepția conducerii. 

Sumele alocate în prezent Ministerului Afacerilor Interne pentru salarizarea celor 127 unități 

din cadrul Serviciului poliției judecătorești al Inspectoratului General al Poliției urmează a fi 

redirecționate Ministerului Justiției. Sumele suplimentare, necesare salarizării noilor angajați (167 

de unități suplimentare), vor fi alocate suplimentar de la bugetul de stat. Conform calculelor 

estimative, pentru salarizarea lunară a unităților suplimentare vor necesare aproximativ 

915.068,15 lei (pentru salarizarea anuală acestora – 10.980.817,8 lei). 

Trebuie să remarcăm faptul că, în cazul încetării raporturilor de muncă în temeiul art. 47, alin. 

(1), lit. f) din Legea nr. 320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliției și statutul 

polițistului, conform art. 65 alin. (2) al acestei Legi, în cazul eliberării din serviciu în legătură cu 

pensionarea sau din cauza reducerii personalului ori a lichidării subdiviziunii, poliţistului i se 

acordă o indemnizaţie unică în corespundere cu vechimea calendaristică în serviciu în Poliţie.  

Drept urmare, din contul bugetului de stat vor fi acoperite cheltuielile legate de achitarea 

indemnizației unice pentru persoanele, raporturile de serviciu ale cărora vor înceta drept urmare a 

imposibilității sau refuzului de a se transfera în Poliția judecătorească a Ministerului Justiției sau 

într-o altă funcție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. La momentul de față, în cadrul 

Serviciului poliției judecătorești activează 85 angajați, care se încadrează în categoriile specificate la 

at. 65, alin. (2) din Legea nr. 320 din 27 decembrie 2012.  

Drept urmare, dacă nu ar fi posibil transferul nici unuia din acești angajați, conform unui calcul 

estimativ, acestora ar trebui să li se achite în calitate de indemnizație unică de eliberare din 

funcție, aproximativ 2.127.600 lei.  

Totodată, trebuie să subliniem că în ultima perioadă, fluxul de cadre este mare în Serviciului 

poliției judecătorești, din care motiv, numărul funcțiilor vacante diferă de la o perioadă la alta, 

numărul acestora fiind în continuă creștere. Astfel, presupunem întemeiat că suma estimativă al 

indemnizației unice indicată supra va fi mult mai redusă la momentul creării Poliției judecătorești. 

 

Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare 

Pentru asigurarea bunei funcționări a Poliției judecătorești, va fi necesară elaborarea mai multor 

acte normative, lista cărora a fost indicată în pct. 20 din proiect. 

 

Avizarea și consultarea publică a proiectului 

Prin scrisoarea nr. 03/10030 din 20 octombrie 2014 proiectul Hotărîrii Guvernului a fost remis 

spre avizare autorităților publice interesate, după cum urmează: Ministerul Afacerilor Interne, 

Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Consiliul Superior al 
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Magistraturii, Curtea Supremă de Justiție, tuturor Curților de apel, tuturor instanțelor judecătorești. 

 

Respectarea transparenţei în procesul decizional 

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

procesul decizional, proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la crearea Poliției judecătorești 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. 

 

Descrierea constatărilor expertizei anticorupţie 

În rezultatul efectuării expertizei anticorupţie, în proiect nu au fost atestate incompatibilităţi cu 

standardele internaţionale anticorupţie, din textul proiectului nu rezultă promovarea unor 

interese/beneficii de grup sau individuale în detrimentul interesului public, nu au fost identificate 

cerinţe excesive care să depăşească cadrul rezonabil pentru realizarea drepturilor sau obligaţiilor 

subiecţilor vizaţi. De asemenea, nu au fost identificate norme de trimitere, blanchetă sau în alb, 

capabile să genereze coruptibilitate.  

 

 

 

Viceministru                                       Nicolae EȘANU 
 

http://www.justice.gov.md/

