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Strategia 

sectorială de cheltuieli pentru sectorul Justiţiei, 2015-2017 

 

1. Analiza sectorului şi tendinţe principale 

 

1.1 Prezentarea generală a sectorului 

 

Sectorul  Justiţiei ține de elaborarea politicilor în domeniul justiției și a drepturilor omului, 

asigurarea accesului la justiție, înfăptuirea propriu-zisă a actului de justiție, administrarea urmăririi 

penale la etapa prejudiciară și asigurarea ispășirii pedepsei în condiții de libertate. La cele enumerate 

mai sus se adaugă supravegherea cadrului normativ în partea ce se referă la profesiile conexe, precum 

și pregătirea profesională a cadrelor în domeniul dreptului.  

 

1.2 Sursele de finanţare şi programele 

 

Insuficiența alocațiilor bugetare pentru sectorul Justiției observată pînă în 2012 a condiționat 

performanța joasă a sectorului din punct de calitativ și cantitativ. Astfel, adresările numeroase la 

CEDO, numărul sporit al dosarelor neexaminate de instanțele judecătorești, accesul limitat la justiție, 

precum și percepția publicului privind nivelul înalt al coruptibilității sistemului au dus la deteriorarea 

încrederii în justiție din partea cetățenilor. Această situație alarmantă a servit temei pentru elaborarea 

Strategiei de Reformă a Sectorului Justiției 2011-2016 (SRSJ), care a oferit o viziune comprehensivă 

asupra reformelor necesare în acest domeniu. SRSJ s-a bucurat de suportul partenerilor de dezvoltare 

ai Republicii Moldova, în particular Uniunea Europeană, care a transferat, către finele anului 2013, 

prima tranșă de 15 milioane de Euro din suma totală de 60 de milioane de Euro, conform Acordului de 

finanțare, semnat la 14 iunie 2013 la Bruxelles. Din contul acestor mijloace a fost posibilă mobilizarea 

unor resurse bugetare considerabile întru asigurarea implementării SRSJ. Respectiv, volumul 

alocațiilor bugetare către instituțiile din sector  s-a dublat în 2013 și a continuat această tendință 

ascendentă în 2014, ajungând să constituie 667 milioane lei (fig.1). În termeni relativi, creșterea 

produsă a permis ca volumul alocațiilor pentru Strategia sectorială de cheltuieli (SSC) în domeniul 

justiției să constituie în 2014 1,5% din bugetul public național și 0,5% din PIB (fig.2). 
 

Figura 1Repartizarea instituţională a alocaţiilor bugetare 

pentru sectorul Justiţiei în 2009-2014, mil. lei  

 

Figura 2Dinamica alocaţiilor bugetare pentru sectorul 

Justiţiei în 2009-2014, % 

 
Sursa: Ministerul Finanţelor, Biroul Naţional de Statistică 

 

Ministerul Justiției este instituția responsabilă de elaborarea și promovarea politicii statului în 

domeniul justiției și a drepturilor omului. Începând cu a. 2011 această instituție este responsabilă de 

coordonarea realizării SRSJ, asigurând din punct de vedere logistic și administrativ buna funcționare a 

grupelor de lucru create pentru monitorizarea implementării acțiunilor aferente fiecărui pilon al SRSJ. 

Povara administrativă cauzată de necesitatea realizării plenare a acțiunilor de reformă reprezintă o 
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provocare sesizabilă, căreia instituția îi face față prin consolidarea capacităților angajaților 

ministerului. 

 

Sistemul judiciar este format din Curtea Supremă de Justiție, curțile de apel și judecătorii. De 

organizarea, funcționarea și asigurarea independenței sistemului judiciar este responsabil Consiliul 

Superior al Magistraturii. Până în a. 2012 performanţa instanţelor judecătoreşti s-a aflat într-o 

continuă scădere. În pofida faptului, că numărul de judecători a variat puțin (între 240 și 270), iar 

sarcina lunară de dosare per judecător a fost relativ constantă (între 25 și 30 de dosare), numărul de 

hotărâri adoptate pe dosarele civile și numărul sentințelor adoptate pe cauzele penale în mod cronic era 

devansat de numărul de cauze civile și penale intrate pe rol. În consecință, rata de soluționare a 

cauzelor civile a scăzut de la 71% în 2009 la doar 64% în 2012, în timp ce pe cauzele penale acest 

indicator a scăzut de la 95 la 86% în aceiași perioadă de timp. În termeni practici, scăderea ratei de 

soluționare a dosarelor a condiționat creșterea numărului de cauze civile și penale întârziate, limitându-

se astfel drepturile cetățenilor la o justiție eficientă. Această tendință alarmantă a fost inversată pentru 

prima oară în 2013, când atât pe cauzele civile cât și pe cele penale s-a produs o ameliorare a ratei de 

soluționare a dosarelor. Pe cauzele civile acest indicator a crescut până la nivelul de 70%, iar pe 

cauzele penale – de 93%. Această performanță notabilă vorbește despre legătura strânsă dintre 

resursele alocate sistemului judiciar, acţiunile de reformă și rezultatele acestuia. Totuși, trebuie să 

consemnăm că intru lichidarea numărului excesiv de cauze întârziate e nevoie să ajungem la rate de 

soluționare a dosarelor superioare la 100% din cauzele intrate pe rol (fig.3, fig.4). 
 
Figura 3 Dinamica sarcinii lunare de dosare şi a ratei de 

soluţionare a cauzelor în 2009-2013, % 

 

Figura 4 Cauzele civile şi penale prelucrate în prima 

instanţă, 2009-2013 

 

 
Sursa: Ministerul Justiţiei 

 

Provocarea majoră în domeniul politicii penale a statului este creșterea nivelului infracționalității de la 

25, 7 mii de infracțiuni comise în 2009 la 36,6 mii de infracțiuni comise în 2012. Proporțional cu 

acestea, s-a majorat numărul de urmăriri penale exercitate și conduse de organele Procuraturii. 

Având în vedere faptul, că numărul de procurori în sistem a rămas practic la același nivel ca și în 2009 

– cca, 750 de procurori, sarcina anuală de cauze penale per procuror s-a majorat considerabil – de la 62 

de cauze în 2009 la 81 de cauze în 2012. Respectiv, ponderea cauzelor penale exercitate și conduse 

rămase în gestiune s-a majorat, începând cu anul 2010 de la 19 și, respectiv, 10% până la 22 și, 

respectiv, 13% în 2012. Totodată, o constrângere majoră pentru organele procuratorii o reprezintă 

insuficiența cronică de mijloace bugetare pentru efectuarea reparațiilor și investițiilor capitale. Pe 

termen mediu, una din prioritățile din acest domeniu este adoptarea și implementarea Concepției de 

reformă a organelor procuraturii demarată în 2013. Aceasta prevede crearea Consiliului Superior al 

Procurorilor în calitate de organ de auto-administrare a sistemului, similar celui instituțional în 

sistemul judiciar.  
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Figura 5 Nivelul infracționalității și sarcina anuală de 

cauze penale per procuror, 2009-2012 

 

Figura 6 Numărul de urmăriri penale și ponderea 

cauzelor penale rămase în gestiune, 2009-2012 

 
 

Sursa: Procuratura Generală 

 

Politica statului este să asigure accesul tuturor cetățenilor la justiție echitabilă, inclusiv și pentru acele 

persoane care, datorită nivelului scăzut al veniturilor se află într-o situația dezavantajată. În acest scop, 

statul acordă asistență juridică garantată cetățenilor cu venituri mici, fie sub formă de consiliere 

juridică, fie sub formă de servicii de avocatură. Începând cu 2015, serviciile parajuriștilor  

urmează a fi procurate integral din 

bugetul public (până în 2014, onorariile 

acestora au fost achitate parţial din contul 

mijloacelor proiectelor de asistență 

externă). Cu referire la serviciile de 

avocatură, numărul beneficiarilor 

acestora a fost în continuă creștere. 

Astfel, în 2013 37 mii persoane au 

beneficiat de asistență juridică garantată 

de stat, cu 84% mai multe decât în 2009. 

Onorariile anuale ale avocaților au 

crescut într-un ritm devansat de 170% în 

aceiași perioadă, ajungând să constituie 

12,3 milioane lei. Respectiv, costul unei 

decizii de asistență juridică garantată de 

stat a constituit în 2013 340 lei în 

comparație cu 238 lei în 2009. Pe termen 

mediu ne așteptăm la o creștere a 

numărului de beneficiari în sistem 

datorită faptului că, estimativ, numărul 

beneficiarilor eligibili este mai mare, iar, 

urmare a campaniilor 

 

Figura 7 Asistența juridică garantată de stat, 2009-2013 

Sursa: CNAJGS 

de informare a populației, mai mulți cetățeni își vor cunoaște drepturile la legitimă apărare. 

 

Expertiza judiciară se efectuează de experții calificați ai Centrului Național de Expertiză Judiciară. 

De regulă, serviciile de expertizare pe dosare penale sunt efectuate din contul instituției, care este 

finanțată de la bugetul de stat, în timp ce expertizarea pe dosarele civile și la cerere, se face contra 

plată în conformitate cu tarifele aprobate. 

Schema actuală de finanțare nu acoperă 

integral costurile, astfel încât condițiile 
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degradate ale laboratoarelor și 

echipamentul uzat nu permite prestarea 

unor servicii de calitate. Întru rezolvarea 

acestei situații, SRSJ prevede dotarea 

CNEJ cu sediu care corespunde 

standardelor europene și echiparea 

acestuia cu tehnică performantă. 

 

Figura 8 Expertiza judiciară, 2009-2013 

 

 
 

Sursa: CNEJ 

Centrul de Informații Juridice este responsabil pentru administrarea paginii web a ministerului care 

permite accesul cetățenilor la baza de acte normative. Atenția sporită a publicului larg pentru reforma 

justiției, caracterul informativ al paginii web, dar și prezența activă a ministerului pe rețelele sociale a 

condus la majorarea în 2013 a numărului de vizualizări de 6 ori, de la 356,5 mii în 2012 la 2,171 mii în 

2013. 

 

Instruirea inițială a judecătorilor și procurorilor, precum și instruirea continuă a specialiștilor din sfera 

dreptului se realizează de către Institutul Național de Justiție. În ceea ce privește instruirea inițială 

tendința ultimilor ani este scăderea numărului de concurenți pentru locurile de studii oferite în cadrul 

instituției de la 8,4 aplicanți în 2010 la 4,2 aplicanți în 2013. În schimb, instruirea continuă se face 

remarcată prin creșterea numărului de certificate eliberate de către INJ în legătură cu numărul mai 

mare de activități de instruire desfășurate întru implementarea acțiunilor din SRSJ. Astfel, dacă în 

2010, în cadrul INJ se desfășurau doar 82 de activități de instruire, numărul acestora în 2013 a ajuns să 

constituie 334. În legătură cu aceasta, se denotă o utilizare mai eficientă a resurselor publice. Dacă în 

2010 cheltuielile curente raportate la numărul de certificate eliberate constituiau 2907 lei/certificat, în 

2013costul unui certificat a scăzut până la 1204 lei. 
 
Figura 9 Instruirea inițială în cadrul Institutului Național 

deJustiție,2009,2012

 

Figura 10 Instruirea continuă în cadrul Institutului 

Național de Justiție, 2009-2012 

 
 

Sursa: Institutul Național de Justiție, Ministerul Finanțelor 

 

Până în prezent 343 de persoane au obținut atestarea necesară pentru a practica activitățile de mediere. 

Cu toate acestea, instituția medierii nu s-a instituționalizat pe deplin, iar cetățenii țării nu cunosc în 

suficientă măsură care sunt avantajele medierii și care sunt căile de soluționare alternativă a disputelor. 
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În legătură cu aceasta, prioritar în domeniul medierii este organizarea unei campanii informaționale 

care ar viza sporirea gradului de conștientizare a populației privind serviciile de mediere. 

 

Planificarea bugetului de stat pentru anul 2015 şi estimările pentru anii 2016-2017 pentru Centrul de 

Armonizare a Legislaţiei, preconizează cheltuieli aferente realizării obligaţiilor statuate prin HG nr. 

190 din 21.02.2007, dar şi a obligaţiilor ce relevă din implementarea Acordului de Asociere dintre 

Republica Moldova şi Uniunea Europeană şi a Acordului privind instituirea Zonei de Liber Schimb 

dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, obiective şi obligaţii ce cuprind în sine 

implementarea succesivă a Planurilor Naţionale de Armonizare a Legislaţiei. 

 

Prin prisma atribuţiilor sale funcţionale Departamentul de Administrare Judecătorească contribuie 

la eficientizarea activităţii organizatorice a instanţelor judecătoreşti, acordă asistenţă metodologică şi 

de instruire personalului instanţelor judecătoreşti în vederea exploatării sistemului informaţional 

judiciar. 
 

Ispășirea pedepsei în condiții 

neprivative de libertate au luat amploare 

odată cu crearea Serviciului Probațiune 

în 2007 și adoptarea ulterioară a Legii 

cu privire la probațiune. Din momentul 

creării instituției (în prezent Oficiul 

Central al Probațiunii), numărul de 

beneficiari în sistemul de probațiune a 

crescut în medie cu 10% anual, 

ajungând să constituie la sfârșitul a.2013 

9963 persoane, dintre care 9815 adulți și 

148 minori. Din perspectiva 

resocializării persoanelor care ispășesc 

pedeapsa în condiții neprivative de 

libertare, performanța serviciului a fost 

foarte bună. Astfel, comiterea repetată a 

crimei printre beneficiarii minori a 

scăzut substanțial de la 11,6% în 2010 la 

5,3% în 2013, în timp ce recidiva în 

rândul  

Figura 11 Beneficiarii sistemului de probațiune, 2010-2013 

 
 

Sursa: OCP 

adulților a oscilat între 3-4%. Pe termen mediu, este prioritar de a finaliza elaborarea programelor 

individualizate de probațiune, de a implementa campanii informaționale în cadrul comunităților care 

vor stimula re-socializarea eficientă a beneficiarilor probațiunii. Totodată, întru eficientizarea evidenței 

subiecților probațiunii urmează a fi implementat un proiect-pilot care va permite monitorizarea 

electronică a beneficiarilor din sistem. 

 

Procedura de aplicare a apostilei pe actele oficiale întocmite pe teritoriul Republicii Moldova şi 

destinate a fi utilizate pe teritoriul unui alt stat se realizează de la 16 martie 2007, data intrării în 

vigoare pentru Republica Moldova a Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării 

actelor oficiale străine. Din august 2013 Ministerul Justiţiei a lansat serviciul e-Apostilă, care are drept 

scop modernizarea serviciilor prestate cetăţenilor prin aplicarea noilor sisteme de procesare a 

informaţiei, pentru a oferi servicii de calitate la costuri adecvate. Prin urmare, odată cu implementarea 

serviciului e-Apostilă a fost îmbunătăţit mecanismul de prestare a serviciilor publice de aplicare a 

apostilei şi au fost reduse termenele de examinare a actelor depuse spre apostilare. În anul 2012 de 

către Direcţia apostilă a Ministerului Justiţiei au fost apostilate 96.289 acte, iar în anul 2013 - 

95.003 acte, din care 7.916 acte prin intermediul e-Apostilă. Provocările pe termen mediu constituie 

descentralizarea serviciului apostilă şi integrarea serviciului e-Apostilă în Platforma de 

Interoperabilitate. 
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1.3 Problemele principale 
 

Domeniul Justiției se confruntă cu o serie de probleme sistemice condiționate de cadrul limitat de 

resurse disponibile până la lansarea reformei. Per ansamblu, printre acestea se numără: 

 

 Gradul scăzut de cunoaștere a căilor de înfăptuirea justiţiei 

 Percepţia înaltă a cetăţenilor privind coruptibilitatea sistemului justiţiei 

 Încrederea joasă  în sectorul justiţiei 

 Necesitatea prestării serviciilor conform  standardelor europene 

 Serviciile publice prestate sub nivelul de calitate al standardelor europene 

 Lipsa spaţiului informaţional cu caracter juridic unificat 

 Infrastructura fizica degradată a instituțiilor 

 Necesitatea calificării continue a personalului 

 

De menționat, că în conformitate cu Barometrul Opiniei Publice (fig.12), începând cu 2013, începe să 

se manifeste impactul pozitiv de la implementarea reformei justiției. Astfel, cetățenii și-au schimbat 

simțitor percepțiile față de justiție, ponderea celor care nu au deloc încredere în justiție fiind în scădere 

de la 52 la 29%. Corespunzător, ponderea persoanelor care oarecum au încredere în justiție a crescut 

de la 11 la 18%.   

 

În același timp, în conformitate cu sondajul de opinie realizat de Transparency (Moldova) în 2012, 

instituțiile din sector se numără printre cele mai coruptibile din sfera serviciilor publice din punctul de 

vedere al gospodăriilor casnice și a agenților economici (fig.13): procuratura (60,5/45,5), instanțele 

judecătorești (59,3/52,3), avocații (49,9/32,4). 
 
Figura 12 Încrederea cetățenilor în justiție, 2009-2013 

 
 

Sursa: Barometrul Opiniei Publice, Transparency 

Figura 13 Percepția privind coruptibilitatea serviciilor 

publice, 2012 

 

Menţionăm faptul că în cadrul fiecărui subprogram au fost identificate problemele cheie specifice 

fiecărui segment. Au fost stabilite obiectivele şi acţiunile care vor duce la soluţionarea pozitivă şi în 

termeni proximi a problemelor identificate. Ținând cont de alocările financiare din bugetul de stat au 

fost identificate activitățile prioritare care necesită a fi finanţate, în scopul atingerii obiectivelor 

stabilite pe fiecare domeniu din sectorul justiţiei (fig.15). 
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Figura 14 Distribuirea alocațiilor de resurse bugetare pe programe/subprograme de cheltuieli în cadrul sectorului 

Justiţia, 2015-2017 

 

 
 

1.3 Priorităţi şi obiective 

 
Una din priorităţile esenţiale la moment a sectorului este implementarea Strategiei de Reformă a 

Sectorului Justiţiei, a cărei perioadă de implementare se finalizează în anul 2016, perioadă ce 

corespunde cu CBTM 2014-2016. Deci, în acest context, s-a depus efort ca în  CBTM  să fie incluse 

toate activităţile prioritare ce vor duce la realizarea obiectivului general al sectorului care  este 

edificarea unui sector al justiţiei accesibil, eficient, independent, transparent, profesionist şi 

responsabil faţă de societate, care să corespundă standardelor europene, să asigure supremaţia legii, 

respectarea drepturilor omului şi să contribuie la asigurarea încrederii societăţii în actul de justiţie.  

 

Totodată, întru realizarea integrală a Strategiei de reformare  a sectorului justiţiei 2011-2016, este 

necesar de a realiza şi obiectivele specifice pe fiecare pilon în parte: 

- consolidarea independenţei, responsabilităţii, imparţialităţii, eficienţei şi transparenţei sistemului 

judecătoresc; 

– eficientizarea procesului de investigaţie prejudiciară în vederea garantării respectării drepturilor 

omului, asigurării securităţii fiecărei persoane şi diminuării nivelului de criminalitate; 

– ameliorarea cadrului instituţional şi a proceselor care asigură accesul efectiv la justiţie: asistenţa 

juridică eficientă, examinarea cauzelor şi executarea hotărârilor judecătoreşti în termene 

rezonabile, modernizarea statutului unor profesii juridice conexe sistemului de justiţie; 

– promovarea şi implementarea principiului toleranţei zero pentru manifestările de corupţie în 

sectorul justiţiei; 

– implementarea unor măsuri prin intermediul cărora sectorul justiţiei ar contribui la crearea unui 

climat favorabil dezvoltării durabile a economiei; 

– asigurarea respectării efective a drepturilor omului în practicile şi politicile juridice; 

– coordonarea, stabilirea şi delimitarea atribuţiilor şi responsabilităţilor actorilor principali din 

sectorul justiţiei, asigurarea dialogului intersectorial. 

 

 Fiecare subprogram conţine Obiective specifice stabilite  în dependenţă de necesitățile identificate  în 

domeniu,  de activitatea care este cuprinsă în subprogram. În linii generale, acestea sunt următoarele: 

- Creşterea gradului de cunoaştre a cetăţenilor cu privire la înfăptuirea justiţiei; 

- Creşterea gradului de încredere a cetăţenilor faţă de actul de justiţie; 

- Prestarea serviciilor conform  standardelor europene; 

- Optimizarea serviciilor;   

- Instituirea spaţiului informaţional cu caracter juridic unic; 

- Modernizarea infrastructurii fizice/Consolidarea capaităţilor instituţionale; 

- Calificarea continuă a personalului. 

I Politici şi 
management în 

domeniul justiţiei; 
4% 

III Supremaţie 
judecătorească; 

5% 

IV Înfăptuire a 
judecăţii în curţile 

de apel; 11% 

V Înfăptuire a 
judecăţii în 

judecătorii; 36% 

VI Implementarea 
politicii penale a 

statului; 22% 

VIII Apărare a 
drepturilor şi 

intereselor legale 
ale persoanelor; 

3% 

IX Expertiză 
legală; 2% 

XI Stare civilă; 8% 

XII Instruire iniţială 
şi continuă în 

domeniul justiţiei; 
2% XVI Asigurarea 

măsurilor 
alternative la 
detenţie; 3% 
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2. Descrierea Structurii Instituţionale 

 

2.1 Structura instituţională curentă  

 

Politici în 

domeniul justiției 

Sistemul Judiciar Urmărirea penală Asistența juridică 

garantată de stat 

Formarea inițială 

și continuă în 

domeniul justiției 

Ministerul 

Justiţiei este 

organul central al 

administraţiei 

publice de 

specialitate, care 

asigură realizarea 

politicii de stat în 

sfera justiţiei şi în 

activitatea sa se 

subordonează 

Guvernului 

 

Consiliul Superior 

al Magistraturii, 

principala autoritate 

de administrare 

judecătorească,  

este un organ 

independent cu 

competenţe în 

numirea, 

promovarea, 

transferarea, 

sancţionarea şi 

eliberarea din 

funcţie a 

judecătorilor, 

examinarea şi 

prezentarea 

proiectelor de 

bugete instanţelor 

judecătoreşti şi 

raportarea asupra 

modului de 

organizare şi 

funcţionare a 

sistemului 

judecătoresc. 

Procuratura este 

instituţia autonomă 

în cadrul autorităţii 

judecătoreşti, care 

reprezintă 

interesele generale 

ale societăţii şi 

apără ordinea de 

drept, precum şi 

drepturile şi 

libertăţile 

cetăţenilor, 

conduce şi exercită 

urmărirea penală, 

reprezintă 

învinuirea în 

instanţele 

judecătoreşti.  

Consiliul Național 

pentru Asistență 

Juridică 

Garantată de Stat 

este un organ 

colegial cu statut de 

persoană juridică 

de drept public, 

format din 7 

membri, instituit 

pentru 

administrarea 

procesului de 

acordare a 

asistenţei juridice 

garantate de stat 

 

Institutul Naţional 

al Justiţiei, este o 

instituţie publică, 

care realizează 

instruirea 

candidaţilor la 

funcţiile de 

judecător şi 

procuror, 

perfecţionarea 

profesională a 

judecătorilor şi 

procurorilor în 

funcţie, precum şi a 

altor persoane care 

contribuie la 

înfăptuirea justiţiei 

- Centrul de 

armonizare a 

legislaţiei, 

- Direcţia de 

justiţie a 

Găgăuziei 

Instituţii cu funcţii 

de control şi 

supraveghere:
1
 

- Departamentul de 

administrare 

judecătorească 

- Oficiul Central de 

Probațiune 

Instituţii 

prestatoare de 

servicii: 

- Serviciul Stare 

Pe lângă Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

funcţionează: 

- Colegiul de 

calificare şi 

atestarea a 

judecătorilor,  

- Colegiul 

disciplinar, 

- Inspecţia 

Judiciară. 

Sistemul 

judecătoresc 
cuprinde: 

- Curtea Supremă 

de Justiţie,  

- 5 curţi de apel, 

Procuraturile 

teritoriale şi 

procuraturile 

specializate 

Oficiile Teritoriale 

ale CNAJGS sunt 

persoane juridice 

de drept public şi 

funcţionează în 

oraşele 

(municipiile) de 

reşedinţă a curţilor 

de apel (Chişinău, 

Bălţi, Cahul, 

Comrat, Bender 

(Căuşeni), 

asigurând acordarea 

asistenţei juridice 

garantată de stat în 

raza de activitate a 

curţii de apel 

 

                                                           

1
 Departamentul Instituţiilor Penitenciare este o instituţie subordonată Ministerului Justiţiei. Ținând cont de 

faptul că, în conformitate cu clasificația funcțională, acesta face parte din grupul „Menţinerea ordinii publice şi 

securitatea naţională”, acesta elaborează propria strategie sectorială de cheltuieli pentru CBTM.  
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Civilă 

- Centrul de 

Informaţii 

Juridice 

- Centrul Naţional 

de Expertize 

Judiciare  

- Consiliul de 

Mediere 

- 46 de judecătorii 

 

 

2.2 Schimbările instituţionale recente şi cele planificate 

 
Începând cu anul 2012 a fost modificată structura Ministerului Justiţiei care încadrează 10 Direcţii 

(dintre care 2 direcţii generale), 2 Secţii şi 3 Servicii. Structura aparatului central a fost aprobată prin 

Hotărârea de Guvern nr.736 din 3 octombrie 2012 cu privire la organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Justiţiei.  

 

În comparaţie cu anii precedenţi, în prezent Programul – Justiţia a fost suplimentat cu subprograme 

noi. Din subprogramul 01 au fost excluse  domeniile de activitate ulterior formând subprograme 

separate. În prezent, pentru facilitarea planificării şi monitorizării eficiente a activităţilor fiecărei 

instituţii ce face parte din  sectorul Justiţia, au fost create subprograme separate care încadrează o 

singură instituţie. 

 

Implementarea asistenţei juridice garantate de stat a luat amploare prin extinderea activităţii 

Consiliului Naţional pe Asistenţa Juridică Garantată de Stat prin crearea oficiilor teritoriale ale acestuia 

şi a birourilor de avocaţi publici în localităţile de reşedinţă a oficiilor teritoriale ale CNAJGS. Inclusiv 

se pune accent  pe instituţionalizarea sistemului de asistenţă juridică primară pentru localităţile rurale 

şi urbane. 

 

Ca urmare a implementării Strategiei de Reformă a Sectorului Justiţiei urmează a fi elaborat conceptul 

de  restructurare a organelor Procuraturii, care va duce la independenţa internă a procurorilor în 

exercitarea atribuţiilor, vor fi stabilite unele criterii  şi proceduri clare şi transparente de selectare, 

numire si promovare a procurorilor. Totodată, va fi fortificată capacitatea Consiliului Superior al 

Procurorilor, prin modificarea legislaţiei şi crearea condiţiilor optime pentru activitate. 
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Probleme –cheie/politici Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani 

(mii lei) Indicatori de monitorizare 

2015 2016 2017 

Subprogramul 01. Politici şi management în domeniul justiţiei 

Scopul subprogramului: Politica statului în domeniul justiţiei şi drepturilor omului, asigurată prin respectarea principiului supremaţiei legii, 

inclusiv menţinerea stabilităţii şi calităţii cadrului normativ 

A. Probleme cheie: A. Acţiuni curente:  

- Necesitatea  calificării continue a 

personalului; 

- Cadrul normativ naţional 

imperfect; 

- Activităţile de exercitare a 

profesiilor conexe neconsolidate; 

- Lipsa documentelor tipizate  ce ar 

facilitatea desfăşurarea activităţilor 

din domeniul profesiilor conexe; 

- Conlucrare insuficientă între 

instituţiile responsabile de 

implementarea SRSJ; 

- Lipsa sistemului informaţional 

judiciar; 

- Lipsa interoperabilităţţii între 

sistemele nou create şi cele 

existente. 

B. Obiective de politici pe  termen 

mediu: 

- Asigurarea unui cadru naţional şi 

legislativ coerent  şi previzibil; 

- Monitorizarea procesului de 

implementare a prevederilor 

normative; 

- Instruirea a 90% din funcţionării 

Realizarea politicii de stat în sfera 

justiţiei 

21 852,8 23 256,1 23 256,1 Numărul de acte normative 

elaborate.                                        

Numărul de acte normative 

avizate 

Monitorizarea implementării 

prevederilor privind transparenţa 

activităţii CSM şi a instituţiilor 

subordonate (H.P.nr.6,din 

16.02.2012,privind aprobarea Planului de 

acţiuni pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011–2016, p.1.2.1.3) 

 170,0 170,0 Nr. rapoartelor efectuate şi 

plasate pe pagina web 

Monitorizarea implementării 

modificărilor legislative privind 

exercitarea căilor de atac 
(H.P.nr.6,din 16.02.2012,privind 

aprobarea Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–

2016,p. 1.2.5.2) 

 57,0 57,0 Nr. rapoartelor efectuate 

Elaborarea culegerilor de modele de 

acte întocmite de executorul 

judecătoresc, de avocat, de expertul 

judiciar, de administratorul 

autorizat, de notar, de mediator 
(H.P.nr.6,din 16.02.2012,privind 

aprobarea Planului de acţiuni pentru 

107,0   Nr. de culegeri elaborate. 



11 

 

Probleme –cheie/politici Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani 

(mii lei) Indicatori de monitorizare 

2015 2016 2017 

publici ai aparatului central din 

cadrul Ministerului Justiţiei  anual; 

- Consolidarea procesului de 

coordonare inter-instituțională 

necesară implementării reformei 

pînă în anul 2016; 

- Asigurarea mecanismelor  

transparente de implementarea şi 

coordonare a Strategiei prin 

cercetări şi reuniuni comune 

regulate către anul 2017; 

- Accelerarea derulării procedurilor 

judiciare către anul 2015; 

- Standardizarea procedurilor, 

formularelor, nomenclatoarelor la 

nivelul întregului sistem judiciar 

către anul 2016; 

- Eliminarea treptată a gestionării 

datelor pe suport de hîrtie prin 

utilizarea dosarelor şi a celorlalte 

documente specifice în format 

electronic către anul 2017. 

 

implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–

2016,p.3.2.2.2) 

Crearea secretariatului Consiliului 

Naţional pentru reforma organelor 

de ocrotire a normelor de drept 
(H.P.nr.6,din 16.02.2012,privind 

aprobarea Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–

2016,p.7.1.1.2) 

812,3 812,3 67,7 Secretariat funcţional 

Organizarea şedinţelor ale 

Consiliului naţional pentru reforma 

organelor de ocrotire a normelor de 

drept (H.P.nr.6,din 16.02.2012,privind 

aprobarea Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–

2016,p.7.1.1.3) 

6,0 6,0 3,0 Nr. de şedinţe organizate 

Organizarea cursurilor de instruire a 

personalului Ministerului Justiţiei în 

baza planurilor de instruire 

elaborate (Legea Nr. 158 din  

04.07.2008, cu privire la funcţia publică şi 

statutul funcţionarului public, art.37) 

195,6 217,0 217,0 Nr. de cursuri organizate 

Nr. persoanelor instruite. 

Organizarea reuniunilor periodice 

comune ale reprezentanţilor 

instituţiilor din sectorul justiţiei 

privind planificarea strategică şi 

monitorizarea reformei (H.P.nr.6,din 

16.02.2012,privind aprobarea Planului de 

acţiuni pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011–2016,p.7.1.5.2) 

26,2 26,2 3,0 Nr. de reuniuni comune 

organizate 
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Probleme –cheie/politici Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani 

(mii lei) Indicatori de monitorizare 

2015 2016 2017 

Organizarea reuniunilor periodice 

dintre reprezentanţii sectorului 

neguvernamental şi reprezentanţii 

sectorului justiţiei (H.P.nr.6,din 

16.02.2012,privind aprobarea Planului de 

acţiuni pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011–2016,p. 7.3.2.2) 

2,0 2,0 0,5 Nr. de reuniuni periodice 

organizate 

Monitorizarea implementării 

reformei INJ (H.P.nr.6,din 

16.02.2012,privind aprobarea Planului de 

acţiuni pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011–2016,p. 1.3.1.6) 

48,0   Raport de monitorizare 

întocmit 

Efectuarea unui sondaj privind 

toleranţa publicului pentru actele de 

corupţie din sectorul justiţiei 
(H.P.nr.6,din 16.02.2012,privind 

aprobarea Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–

2016,p.4.1.3.4) 

187,9   Sondaj efectuat 

Monitorizarea noilor mecanisme de 

investigare a abaterilor de la etică 

profesională (H.P.nr.6,din 

16.02.2012,privind aprobarea Planului de 

acţiuni pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011–2016,p.4.2.3.3) 

100,0 100,0 100,0 Raport de monitorizare 

întocmit şi difuzat 

Nr. de proceduri iniţiate şi 

rezultatele acestora 

B. Acţiuni ce duc la o utilizare 

mai eficace şi eficientă a 

resurselor: 

    

Elaborarea sistemului informațional 

automatizat de evidență a 

128,0 128,0 128,0 Sistem aplicat 
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Probleme –cheie/politici Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani 

(mii lei) Indicatori de monitorizare 

2015 2016 2017 

infracțiunilor "Registru 

informațiilor criminalistice și 

criminologice"(H.P.nr.6,din 

16.02.2012,privind aprobarea Planului de 

acţiuni pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011–2016,, p. 2.4.1.1.)  

Îmbunătățirea sistemului de 

management al informației și de 

comunicare prin asigurarea 

accesului la bazele de date (SIA e-

Executor si Registru judiciar). 
(H.P.nr.6,din 16.02.2012,privind 

aprobarea Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–

2016,domeniulspecific de interventie 3.3.3.) 

3 980,0 1 000,0 368,0 Baza de date e-Executor creată 

şi funcţională 

Registru judiciar creat şi 

funcţional 

Crearea registrului electronic unic al 

agenţilor economici şi organizaţiilor 

necomerciale (H.P.nr.6,din 

16.02.2012,privind aprobarea Planului de 

acţiuni pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011–2016,p.5.3.2.2)  

2 545,0 1 628,0 128,0 Registru unic creat 

Elaborarea și implementarea 

sistemului electronic de evidență a 

cazurilor de reținere, arest și 

detenție (H.P.nr.6,din 16.02.2012,privind 

aprobarea Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–

2016,p.6.4.4.3)  

500,0 500,0 350,0 Sistem de înregistrare 

implementat 

Crearea bazei de date on-line 

privind procesul de elaborare a 

2 160,0 1 400,0 500,0 Bază de date creată şi 

funcţională 
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Probleme –cheie/politici Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani 

(mii lei) Indicatori de monitorizare 

2015 2016 2017 

actelor normative (de la stadiul de 

proiect pînă la cel de act publicat) 
(H.P.nr.6,din 16.02.2012,privind 

aprobarea Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–

2016,p.7.2.3.3) 

Asigurarea unor condiţii adecvate 

de lucru personalului Ministerului 

Justiţiei pentru a eficientiza 

activitatea acestuia (H.P.nr.6,din 

16.02.2012,privind aprobarea Planului de 

acţiuni pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011–2016,p.7.1.3.7) 

810,0 880,0 880,0 Tehnica computerizată  

procurată  

 

C. Acţiuni nou identificate:     

Realizarea și difuzarea materialelor 

promoționale referitoare la 

mecanismele alternative de 

soluționare a disputelor (spoturi 

video, publicații, broșuri, panouri 

informative, ghiduri, manuale, 

pliante etc.) (H.P.nr.6,din 

16.02.2012,privind aprobarea Planului de 

acţiuni pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011–2016,p.5.1.3.2) 

84,0 84,0  Numărul materialelor 

promoţionale elaborate şi 

difuzate 

Efectuarea unui studiu al practicilor 

internaționale în domeniul 

reglementării modului de 

funcționare și organizare a 

sistemului judecătoresc, în scopul 

elaborării unei legi unice 

200,0   Studiu efectuat şi recomandări 

formulate 
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Probleme –cheie/politici Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani 

(mii lei) Indicatori de monitorizare 

2015 2016 2017 
(H.P.nr.6,din 16.02.2012,privind 

aprobarea Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–

2016,p.1.1.10.1) 

Total subprogram:  33 744,8 30 266,6 26 228,3  

Subprogramul 02: Organizarea sistemului judecătoresc 

Scopul subprogramului: Organizarea, funcţionarea și asigurarea independenței sistemului judecătoresc  

Subprogram implementat de Consiliul Superior al Magistraturii 

A. Probleme cheie: A. Acţiuni curente:     

-Capacităţi insuficiente de 

autoadministrare și supraveghere a 

integrității sistemului judiciar. 

- Încrederea scăzută în justiție, 

condiționată de mediatizarea 

insuficientă a performanțelor în 

domeniul justiției. 

- Integritatea joasă a corpului de 

judecători, condiționată de 

procedurile opace de selectare, 

promovare și transfer al 

judecătorilor. 

- Condiții inadecvate de muncă 

pentru angajații CSM. 

B. Obiective de politici pe termen 

mediu 

- Creșterea ponderii populației care 

are încredere în justiție de cel puțin 

60% către2017. 

- Evaluarea performanțelor a 100% 

din corpul de judecători. 

Asigurarea activităţii CSM  

 

8 437,5 9 256,6 9 256,6 Număr şedinţe desfăşurate 

Număr petiţii examinate şi 

soluţionate 

Alocarea unui sediu pentru 

Consiliul Superior al Magistraturii 

și alocarea de resurse financiare 

pentru renovarea și utilizarea 

adecvată a acestuia (HP nr.6 din 

16.02.2012 privind aprobarea Planului de 

acţiuni pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011-16, 1.1.12.9) 

3 455,0 800,0  Proiect de renovare elaborat 

Sediu renovat 

Utilaj și echipament procurat 

 

Organizarea campaniilor de 

informare privind modul de 

functionare a sistemului 

judecatoresc (HP nr.6 din 16.02.2012 

privind aprobarea Planului de acţiuni 

pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011-16, 1.1.3.4) 

 

300,0 300,0  Număr de broşuri informative 

elaborate 

Numărul de campanii 

informative privind activitatea 

instanţelor judecătoreşti, 

desfăşurate în mass-media 

 

B. Acţiuni ce duc la o utilizare 

mai eficace şi eficientă a 
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Probleme –cheie/politici Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani 

(mii lei) Indicatori de monitorizare 

2015 2016 2017 

- 100% din deciziile instanțelor 

judecătorești, posibile publicării, 

sunt disponibile online către anul 

2017. 

- Asigurarea condiţiilor adecvate de 

funcţionare pentru angajații CSM 

către anul 2016. 

 

resurselor: 

Aplicarea noilor criterii şi proceduri 

de selectare, promovare şi transfer 

al judecătorilor (HP nr.6 din 16.02.2012 

privind aprobarea Planului de acţiuni 

pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011-16, 1.1.6.4) 

 

111,6 123,6 123,6 

 

 

 

 

Numărul de judecători  

selectaţi, promovaţi şi 

transferaţi conform  noilor 

criterii şi  proceduri 

 

Evaluarea performanţelor tuturor 

judecătorilor  din instanţele 

judecătoreşti conform orarului 

aprobat de Consiliul Superior al 

Magistraturii (HP nr.6 din 16.02.2012 

privind aprobarea Planului de acţiuni 

pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011-16, pilonul 2, 1.3.5.4) 

85,2 

 

 

92,4 92,4 Orarul aprobat 

Numărul de judecători evaluaţi 

 

C. Acţiuni noi       

Achiziționarea aparatelor poligraf 

de detecție a comportamentului 

simulat(HP nr.6 din 16.02.2012 privind 

aprobarea Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011-16, 

4.1.5.7) 

135,0   Echipament procurat 

 

Total subprogram:  12 524,3 10 572,6 9 472,6  

Subprogramul 03: Supremaţie judecătorească - include politici ce ţin de asigurarea şi  îmbunătăţirea condiţiilor de funcţionare a Curţii Supreme 

de Justiţie 

Scopul subprogramului: accesul populaţiei la o justiţie echitabilă, de calitate şi eficienţă.  

A. Probleme cheie: A. Acţiuni curente:     

Gradul de încredere scăzut al 

cetăţenilor faţă de actul de justiţie 

Administrarea curentă a activităţii 

CSJ 

31 915,4 35 333,6 35 333,6 Nr. sondaje privind gradul de 

încredere al cetăţenilor faţă de 



17 

 

Probleme –cheie/politici Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani 

(mii lei) Indicatori de monitorizare 

2015 2016 2017 

B. Obiective de politici pe termen 

mediu 

Asigurarea cu 90% a condiţiilor 

necesare pentru buna funcţionare a 

Curţii Supreme de Justiţie către anul 

2017 

 

 

actul de justiţie  

 

% micşorării nr. de petiţii în 

raport cu anii precedenţi 

Total subprogram:  31 915,4 35 333,6 35 333,6  

Subprogramul 04. Înfăptuire a judecăţii în curţile de apel  

Scopul subprogramului: Asigurarea dreptului justițiabililor la un proces de judecată echitabil 

A. Probleme cheie: A. Acţiuni curente 

 

    

-Transparenţa scăzută a actului de 

justiţie 

- Tergiversarea judecății în curțile 

de apel condiționată de 

administrarea judiciară deficientă 

- Condiţii inadecvate de muncă a 

judecătorilor și personalului angajat 

al curților de apel 

B. Obiectivele de politici pe 

termen mediu:  
- Creşterea ratei anuale de 

soluționare a dosarelor în curțile de 

apel pînă la 100% către anul 2017 

- Complianța curților de apel cu 

cerințele de transparență a actului de 

justiție 

- Asigurarea condiţiilor adecvate de 

funcţionare pentru angajații curților 

de apel către anul 2017 

Asigurarea funcţionării operaţionale 

a curților de apel 

54 186,0 60 815,3 60 815,3 Ponderea procentuală a 

cheltuielilor necesare pentru 

întreţinerea curţilor de apel 

Construcţia /renovarea sediilor 

instanţelor judecătoreşti    
(H.P.nr.6,din 16.02.2012, privind aprobarea Planului 

de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă 
a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, pilonul 1, 

act.1.1.12.7) 

 

31 664,8 18 537,5 

 

 

 Numărul instanţelor construite/ 

renovate 

Asigurarea implementării instituţiei 

"asistentului judiciar" (H.P.nr.6,din 

16.02.2012, privind aprobarea Planului de acţiuni 
pentru implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, pilonul 1, 

act.1.3.10.2) 

 

6 395,4 7 210,7 

 

7 210,7 

 

Numărul efectiv al asistenților 

judiciari angajați 

Total subprogram:  92 246,2 86 563,5 68 026,0  
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Probleme –cheie/politici Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani 

(mii lei) Indicatori de monitorizare 

2015 2016 2017 

Subprogramul 05. Înfăptuire a judecăţii în judecătorii 

Scopul subprogramului: Înfăptuirea judecăţii în judecătorii 

A. Probleme cheie A. Acţiuni curente     

- Transparenţa scăzută a actului de 

justiţie 

- Tergiversarea judecății în 

judecătorii condiționată de 

administrarea judiciară deficientă 

- Condiţii inadecvate de muncă a 

judecătorilor și a personalului 

angajat al judecătoriilor 

 

B. Obiectivele de politici pe 

termen mediu:  
- Creşterea ratei anuale de 

soluționarer a dosarelor în 

judecătorii pînă la 100% către anul 

2017 

- Complianța judecătoriilor cu 

cerințele de transparență a actului de 

justiție 

- Asigurarea condiţiilor adecvate de 

funcţionare pentru angajații 

judecătoriilor către anul 2017 

 

Asigurarea funcţionării operaţionale 

a judecătoriilor 

170 375,1 

 

190 161,2 190 161,2 Ponderea procentuală a 

cheltuielilor necesare pentru 

întreţinerea judecătoriilor 

Construcţia /renovarea sediilor 

instanţelor judecătoreşti (H.P.nr.6,din 

16.02.2012, privind aprobarea Planului de 

acţiuni pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011–2016, pilonul 1, act.1.1.12.7) 

64 859,3 97 510,6  Numărul de instațe construite/ 

renovate 

Asigurarea fiecărei instanţe 

judecătoreşti cu suportul tehnic 

necesar pentru aplicarea 

Programului Integrat de Gestionare 

a Dosarelor (H.P.nr.6,din 16.02.2012, 

privind aprobarea Planului de acţiuni 

pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011–2016, pilonul 1, act.1.2.2.5) 

197,1 210,0  % de judecătorii asigurate cu 

suport tehnic pentru utilizarea 

PIGD 

Asigurarea instanţelor cu 

echipamentul necesar înregistrării 

audio/video a şedinţelor de 

judecată(H.P.nr.6,din 16.02.2012, privind 

aprobarea Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, 

pilonul 1, act.1.2.2.6) 

643,7 682,4  Numărul judecătoriilor 

asigurate cu echipamentul 

necesar pentru înregistrarea 

audio/video a şedinţelor de 

judecată 

Asigurarea implementării instituţiei 

"asistentului judiciar" (H.P.nr.6,din 

16.02.2012, privind aprobarea Planului de 

acţiuni pentru implementarea Strategiei de 

21 485,5 24 268,0 24 268,0 Numărul efectiv al asistenților 

judiciari angajați 
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Probleme –cheie/politici Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani 

(mii lei) Indicatori de monitorizare 

2015 2016 2017 
reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011–2016, pilonul 1, act.1.3.10.2) 

 

Total subprogram:  257 560,7 312 832,2 214 429,2  

Subprogramul 06. Implementarea politicii penale a statului - include politici ce ţin de asigurarea şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă a 

procurorilor :  

Program implementat de Procuratura Generală        

Scopul subprogramului -  Activitatea Procuraturii eficientizată  în eforturile de prevenire şi combatere  a corupţiei şi protecţionismului 

A. Probleme cheie A. Acţiuni curente 

 

    

- Insuficienta surselor materiale şi 

logisticii pentru desfăşurarea 

activităţii procurorilor şi 

personalului auxiliar; 

- Lipsa condiţiilor adecvate de 

muncă pentru procurori                                              

- Absenţa unor încăperi special 

amenajate destinate asistenţei şi 

audierii copiilor. 

B.Obiective de politici pe termen 

mediu 

- Consolidarea capacităţilor 

instituţionale ale organelor 

procuraturii către anul 2017;                                                                        

- Amenajarea a 2 camere destinate 

asistenţei şi audierii copiilor în 

conformitate cu cerinţele, către anul 

2016;                                   

- Renovarea a 90% din sediile 

organelor procuraturii către 2017. 

Asigurarea managementului 

procuraturii (Legea cu privire la 

Procuratură nr. 294-XI din 25.12.2008) 

136 832,7 145 603,1 145 603,1 Numărul de echipament 

procurat  

%  procurorilor asiguraţi cu 

tehnică şi sisteme de calcul 

Consolidarea capacităţilor 

instituţionale ale organelor 

procuraturii, inclusiv examinarea 

oportunităţii edificării unui sediu 

comun pentru toate subdiviziunile 

Procuraturii Generale şi organele 

procuraturii din municipiul 

Chişinău; construcţia/ renovarea 

sediilor organelor procuraturii din 

întreaga ţară (H.P.nr.6,din 16.02.2012, 

privind aprobarea Planului de acţiuni 

pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011–2016, pilonul 2, act. 2.2.6.6) 

14 992,3 16 443,3 14 730,0 Numărul sediilor organelor 

procuraturii renovate/construite                 

 

C. Acţiuni noi     

Amenajarea în incinta instanţelor de 

judecată, a procuraturilor şi a 

comisariatelor de poliţie a spaţiilor 

430,0 430,0  Numărul spaţiilor amenajate 

pentru audierea minorilor   
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Probleme –cheie/politici Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani 

(mii lei) Indicatori de monitorizare 

2015 2016 2017 

destinate asistenţei şi audierii 

copiilor (H.P.nr.6,din 16.02.2012, privind 

aprobarea Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, 

pilonul 2, p..2.2.6.6). 

 

Total subprogram:  152 255,0 162 476,4 160 333,1  

Subprogramul 08. Apărare a drepturilor şi intereselor legale ale persoanelor – include politici ce ţin de activitatea Consiliului Naţional 

pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat 

Program implementat de Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat 

Scopul subprogramului: Protejarea dreptului la un proces echitabil, stabilit de articolul 6 al Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor 

omului şi a libertăţilor fundamentale, inclusiv necesitatea asigurării accesului liber şi egal pentru toate persoanele la asistenţă juridică, prin 

organizarea şi acordarea asistenţei juridice garantate de stat, precum şi diminuarea impedimentelor economico-financiare în realizarea accesului la 

justiţie. 

A. Probleme cheie A. Acţiuni curente     

- Calitatea asistenţei juridice 

garantate de stat nu corespunde în 

totalitate înaltelor performanţe şi 

practici de apărare bazate pe 

interesul beneficiarului.                    

- Asistenţa juridică garantată de stat, 

în special în cauzele non-penale 

trebuie mediatizată, în mare parte 

societatea nu cunoaşte despre astfel 

de ajutor şi protecţie din partea 

statului. Acest fapt este confirmat şi 

prin datele statistice disponibile 

pentru anul 2013,  2115 persoane au 

beneficiat de servicii juridice 

garantate de stat pe acest tip de 

Acordarea asistenţei juridice 

garantate de stat în cauzele penale şi 

non-penale (Legea nr. 198-XVI din 

26.07.2007 cu privire la asistenţa juridică 

garantată de stat) 

20 897,0 20 955,2 19 791,8 Numărul beneficiarilor 

asistenţei juridice garantate de 

stat                                                

Numărul prestatorilor de 

servicii asistenţă juridică 

calificată garantată de stat 

Organizarea şi administrarea 

sistemului de asistenţă juridică 

garantată de stat (Legea nr. 198-XVI din 

26.07.2007  cu privire la asistenţa juridică 

garantată de stat) 

2 971,1 2 994,1 2 994,1 Oficiile Teritoriale şi Aparatul 

Administrativ al CNAJGS 

asigurat proporţional cu 

necesităţile sistemului 

Crearea birourilor de avocaţi publici 

în localităţile de reşedinţă a oficiilor 

teritoriale ale CNAJGS (H.G. nr. 6, din 

16.02.2012, privind aprobarea Planului de 

acţiuni pentru implementarea Strategiei de 

55,4 59,0 62,6 Numărul de avocaţi publici 

majorat cu 2 unităţi anual                               

Avocaţii publici dotaţi cu 

tehnică şi rechizite de birou 

necesare activităţii 
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Probleme –cheie/politici Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani 

(mii lei) Indicatori de monitorizare 

2015 2016 2017 

cauze.                                           

- În privinţa copiilor, forma 

procesuală se caracterizează printr-

un grad mai mare de complexitate. 

Participând în astfel de cauze, 

avocatul trebuie să ţină cont de mai 

multe particularităţi specifice, 

datorită vârstei copiilor, faptul că 

faţă de ei ar trebui să fie adoptată o 

conduită diferenţiată de cea faţă de 

adulţi. Astfel, avocatul participînd 

într-un proces alături de un copil 

aflat în conflict cu legea, trebuie să 

se ghideze de anumite particularităţi 

şi proceduri legale specifice. Prin 

urmare este necesar de a elabora şi 

publica Ghidul avocatului care 

acordă asistenţă juridică garantată 

de stat copiilor în conflict cu legea. 

 

B.   Obiectivele de politici pe 

termen mediu                  
- Reducerea numărului de plîngeri 

din partea beneficiarilor de asistenţă 

juridică garantată de stat cu 20 %.                                         

- Promovarea/mediatizarea 

serviciilor de asistenţă juridică 

garantată de stat, ca rezultat  

numărul de persoane care 

beneficiază de asistenţă juridică 

garantată de stat pe cauzele non-

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011-2016, pilonul 3, 3.1.2.4) 

Instruirea şi asistenţa metodică 

continuă a persoanelor autorizate să 

acorde asistenţă juridică garantată 

de stat (H.G. nr. 6, din 16.02.2012, 

privind aprobarea Planului de acţiuni 

pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011-2016, pilonul 3, 3.1.2.5) 

407,1 392,8 392,8 Numărul de persoane instruite 

Instituţionalizarea sistemului de 

asistenţă juridică primară pentru 

localităţile rurale şi urbane (H.G. nr. 

6, din 16.02.2012, privind aprobarea 

Planului de acţiuni pentru implementarea 

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei 

pentru anii 2011-2016, pilonul 3, 3.1.3.5) 

904,8 966,3 1090,8 Numărul prestatorilor de 

servicii de asistenţă juridică 

primară (parajurişti) 

Desfăşurarea campaniilor de 

informare a publicului cu privire la 

asistenţa juridică garantată de stat 
(H.G. nr. 6, din 16.02.2012, privind 

aprobarea Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, 

pilonul 3, 3.1.3.8) 

86,0 86,0 86,0 Număr de pliante şi calendare 

elaborate,                                                      

Numărul de bannere 

informative plasate,                                     

Spot publicitar difuzat la postul 

naţional TV "Moldova 1" 

Elaborarea ghidurilor metodologice 

de pentru avocaţi specializaţi în 

asistenţa juridică garantată de stat în 

cauzele care implică copiii (H.G. nr. 

6, din 16.02.2012, privind aprobarea 

Planului de acţiuni pentru implementarea 

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei 

pentru anii 2011-2016, pilonul 6, 6.3.1.6) 

80,0 20,0 20,0 Ghid metodologic elaborat,          

Numărul de ghiduri editate şi 

publicate 

Monitorizarea asistenţei juridice 40,0   Mecanism de monitorizare a 
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Probleme –cheie/politici Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani 

(mii lei) Indicatori de monitorizare 

2015 2016 2017 

penale să ajungă la finele anului 

2015 pînă la 3000, iar pe cauzele 

penale pînă la 34000 beneficiari.                                                  

- Asigurarea specializării actorilor 

din sistemul justiţiei în lucrul cu 

copiii, prin organizarea instruirilor 

tematice şi elaborarea (publicarea) 

ghidului metodologic.                  

 

 

 

                                   

primare acordate de asociaţiile 

obşteşti (H.G. nr. 6, din 16.02.2012, 

privind aprobarea Planului de acţiuni 

pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011-2016, pilonul 3, 3.1.3.4) 

asistenţei juridice primare 

acordate de asociaţiile obşteşti 

elaborat 

Efectuarea studiului privind 

necesitatea unor noi metode de 

asistenţă juridică primară (H.G. nr. 6, 

din 16.02.2012, privind aprobarea 

Planului de acţiuni pentru implementarea 

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei 

pentru anii 2011-2016, pilonul 3, 3.1.3.6) 

40,0   Studiu efectuat 

Implementarea noilor metode de 

asistenţă juridică primară prin 

proiecte-pilot (H.G. nr. 6, din 

16.02.2012, privind aprobarea Planului de 

acţiuni pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011-2016, pilonul 3, 3.1.3.7) 

 200,0  Proiect pilot elaborat şi 

implementat 

C. Acţiuni noi     

Crearea mecanismului de acordare a 

asistenţei juridice primare de către 

asociaţiile obşteşti (H.G. nr. 6, din 

16.02.2012, privind aprobarea Planului de 

acţiuni pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011-2016, pilonul 3, 3.1.3.3) 

84,5 37,0  Numărul de broşuri editate şi 

publicate                        

Numărul de ghiduri editate şi 

publicate 

Total subprogram:  25 565,9 25 710,4 24 438,1  

Subprogramul 09. Expertiză legală - prevede acţiuni ce ţin de efectuarea expertizelor judiciare de către Centrul Naţional de Expertize Judiciare 

Scopul subprogramului: Expertize de calitate şi efectuate în termen de către  Centrul Naţional de Expertize Judiciare  

A. Probleme cheie A. Acţiuni curente     

- Sedii în stare necorespunzătoare  Coordonarea activităţii în domeniul 6 370,5 6 426,1 6 026,1 Numărul de expertize 
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Probleme –cheie/politici Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani 

(mii lei) Indicatori de monitorizare 

2015 2016 2017 

- Insuficienţa specialiştilor 

calificaţi, utilaj tehnic destinat 

examinărilor judiciare 

- Imperfecţiunea cadrului legislativ 

ce reglementează domeniul 

expertizei judiciare                                                              

- Termenii relativ mari de 

efectuarea expertizelor 

 

B. Obiective de politici pe termen 

mediu 
-Micşorarea termenului de efectuare 

a expertizelor judiciare cu 5 % faţă 

de situaţia curentă pînă în anul 2017                                      

- Construcţia sediului şi 

achiziţionarea echipamentului 

corespunzător standardelor 

europene.                      

- Instruirea a 20% din experţii 

judiciari în fiecare an pînă în 2016. 

teoriei şi practicii expertizei 

judiciare (HG 1052 din 12.09.2006 Cu 

privire la Centrul Naţional de Expertize 

Judiciare de pe lângă Ministerul Justiţiei). 

efectuate. 

Achiziţia echipamentului modern 

necesar pentru cercetări şi 

investigaţii  în cadrul expertizelor 

judiciare (HP nr.6 din 16.02.2012 privind 

aprobarea Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011-16, 

pilonul 2, p.2.3.1. acţiunea 5) 

953,0 953,0 2500,0 Echipament procurat. 

Desfăşurarea cursurilor de instruire 

iniţială şi continuă a 

reprezentanţilor profesiilor conexe 

sistemului justiţiei (HP nr.6 din 

16.02.2012 privind aprobarea Planului de 

acţiuni pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011-16, pilonul 2, p.3.2.5. acţiunea 2) 

411,5 436,2 400,0 Numărul de experţi instruiţi în 

instituţii specializate.  

Numărul de experţi ce au fost 

supuşi atestării, precum şi 

numărul de experţi ce au trecut 

cursuri de perfecţionare. 

Administrarea/mentenanţă paginei 

oficiale a instituţiei. 

10,0 10,0 10,0 Pagina web 

funcţională/actualizată. 

C. Acţiuni noi     

Construcţia unui sediu nou al 

Centrului Naţional de Expertize 

Judiciare conform cerinţelor, 

normelor şi standardelor europene, 

avînd condiţii de mediu (energie 

electrică, căldură, sistem de apă-

canalizare, sisteme de ventilare etc.) 

corespunzătoare sediilor înzestrate 

cu laboratoare specializate (de 

2 500,0 13 177,2 7 519,6 Studiu de fezabilitate elaborat. 

Sediul construit. 
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Probleme –cheie/politici Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani 

(mii lei) Indicatori de monitorizare 

2015 2016 2017 

fizică, chimie, balistică, radiologie 

etc.) (HP nr.6 din 16.02.2012 privind 

aprobarea Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011-16, 

pilonul 2, p.2.3.1. acţiunea 4) 

Total subprogram:  10 245,0 21 002,5 16 455,7  

Subprogramul 10. Sistem integrat de informare  juridică - include politici ce ţin de activitatea Centrului de informaţii juridice 

Scopul subprogramului: Servicii  informaţional-juridice calitative prestate  persoanelor fizice şi juridice 

A. Probleme cheie A. Acţiuni curente     

- Insuficiena de resurse (umane, 

financiare, tehnico-tehnologice) 

pentru eliminarea tuturor 

inadvertenţelor informaţionale 

legate de Registrele gestionate. 

 

B. Obiective de politici pe termen 

mediu 
- Asigurarea examinării  calitative 

în proporţie de 100 % a solicitărilor 

de informaţii juridice conform 

termenelor stabilite de legislaţia în 

vigoare către anul 2017 

Mentenanța Registrelor (bazei de 

date) aflate în gestiune (H.G.nr. 488 

din  29.03.2008 cu privire la unele aspecte 

ale activităţii instituţiilor subordonate 

Ministerului Justiţiei)  

823,7 

 

 

890,9 

 

 

890,9 

 

 

Numărul de acte normative 

plasate în baza de date 

Numărul  de accesări a paginii 

web   

Prestarea  serviciilor informaţional-

juridice  cetăţenilor şi mediului de 

afaceri   

650,0 

 

 

650,0 

 

 

 

 

650,0 

 

 

 

 

Contract încheiat pentru 

prestarea serviciilor 

Nr. de incidente 

(nefuncţionarea sistemului) 

Numărul de servicii prestate  

cetăţenilor  şi mediului  de 

afaceri 

Numărul de reclamaţii privind 

calitatea serviciilor. 

Total subprogram:  1 473,7 1 540,9 1 540,9  

Subprogramului 11. Stare civilă - include activităţile Serviciul Stare Civilă, instituţie subordonată MJ, întreprinse pentru organizarea şi dezvoltare 

organelor de stare civilă (aparatul şi oficiilor stare civilă teritoriale)  

Scopul programului/subprogramului: Servicii publice de calitate prestate cetăţenilor 

A. Probleme cheie A. Acţiuni curente     

- Necesitatea modernizării 

permanente a sistemelor 

informaţionale automatizate de stare 

Implementarea programului tehnic 

„Înregistrarea automată a cererilor” 

25,0 25,0 25,0 Program funcţional 

 

Dotarea cu echipament tehnic 500,0 500,0 500,0 Numărul de unităţi de 
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Probleme –cheie/politici Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani 

(mii lei) Indicatori de monitorizare 

2015 2016 2017 

civilă, parte componentă a 

sistemului informaţional 

automatizat „Registrul de stat al 

populaţiei” 

- Necesitatea asigurării continue a 

bunei funcţionări  a sistemului 

organelor stare civilă în scopul 

acordării serviciilor calitative 

populaţiei în condiţiile diminuării 

alocaţiilor 

 

B. Obiective de politici pe  termen 

mediu 

- Majorarea  gradului de 

implementare a tehnologiilor 

informaţionale în activitatea 

instituţiei  

- Sporirea calităţii serviciilor 

prestate şi culturii deservirii 

populaţiei 

- Asigurarea condiţiilor necesare 

pentru buna funcţionare a sistemului 

organelor stare civilă 

performant a Serviciului Stare 

Civilă şi asigurarea accesului la 

internet a funcţionarilor din sistem 

   echipament tehnic procurat 

 

Dezvoltarea paginii web a SSC în 

scopul asigurării accesului 

cetăţenilor la informaţiile de interes 

public precum şi asigurării 

transparenţei în procesul decizional 

45,0 45,0 45,0 Numărul de accesări a paginii 

web 

 

Mentenanţa şi dezvoltarea 

programului „rînd electronic” 

destinat simplificării procedurii de 

audienţă a cetăţenilor 

45,0 45,0 45,0 Program „rînd electronic” 

funcţional 

 

Instruirea funcţionarilor publici 

precum si a angajaţilor cu funcţie 

tehnică şi administrativă 

385,0 385,0 385,0 Numărul de funcţionari publici 

şi a angajaţilor cu funcţie 

tehnică şi administrativă 

instruiţi 

Asigurarea activităţii Serviciului 

Stare Civilă 

54 130,0 54 130,0 54 130,0 % de realizare a planului de 

achiziţii 

Nr. de servicii prestate 

Total subprogram:  55 130,0 55 130,0 55 130,0  

Subprogramul  12.  Instruire iniţială şi continuă în domeniul justiţiei 

Scopul subprogramului:  Personal calificat care înfăptuieşte actul de justiţie şi asigură supremaţia legii 

Subprogram implementat de Institutul Naţional al Justiţiei 

A. Probleme cheie A. Acţiuni curente 

 

    

- Necesitatea perfecţionării Asigurarea activităţii Institutului 10 546,6 11 162,8 11 162,8 Numărul de persoane formate 
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Probleme –cheie/politici Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani 

(mii lei) Indicatori de monitorizare 

2015 2016 2017 

profesionale continue a 

judecătorilor, procurorilor, 

grefierilor, asistenţilor judecătorilor, 

şefilor secretariatelor inst. 

judecatoreşti , conselierilor de 

probaţiune, etc;                                             

- Necesitatea formării iniţiale a 

candidaţilor la funcţii de judecător 

şi procuror. 

 

B. Obiective de politică pe termen 

mediu 

- Creşterea numărului audienţilor  

la cursurile de formare iniţială şi 

continuă;                                            

-Îmbunătăţirea programelor de 

formare;                                             

- Majorarea gradului de 

implementare a tehnologiilor 

informaţionale în activitatea 

instituţiei către anul 2017. 

 

Naţional al Justiţiei (Legea privind 

Institutul Naţional al Justiţiei nr. 152XVI 

din 08.06.2006) 

iniţial  

Numărul de persoane formate 

continuu 

Numărul de formatori formaţi 

Editarea publicaţiei periodice, 

ştiinţifico – practice, informative şi 

de drept a INJ (Legea privind Institutul 

Naţional al Justiţiei nr. 152-XVI din 

08.06.2006) 

100,0 100,0 100,0 Numărul revistelor editate 

Desfăşurarea cursurilor de instruire 

a personalului instanţelor 

judecătoreşti responsabil de relaţia 

cu publicul (HP nr.6 din 16.02.2012 

privind aprobarea Planului de acţiuni 

pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011-16, acţiunea 1.1.3.2.) 

26,4 27,2  Numărul de persoane instruite 

Desfăşurarea cursurilor de formare 

iniţială şi continuă a 

administratorilor  ai instanţelor 

judecătoreşti (HP nr.6 din 16.02.2012 

privind aprobarea Planului de acţiuni 

pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011-16, acţiunea1.1.5.5.) 

189,4 206,3  Numărul de persoane instruite 

Instruirea personalului responsabil 

de elaborarea şi executarea 

bugetului din cadrul instanţelor 

judecătoreşti (HP nr.6 din 16.02.2012 

privind aprobarea Planului de acţiuni 

pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011-16, acţiunea1.1.5.6.) 

34,5 36,3  Numărul de persoane instruite 
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Probleme –cheie/politici Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani 

(mii lei) Indicatori de monitorizare 

2015 2016 2017 

Desfăşurarea cursurilor de instruire 

a personalului judecătoresc şi a 

judecătorilor în domeniul utilizării 

tehnologiilor informaţionale (HP nr.6 

din 16.02.2012 privind aprobarea Planului 

de acţiuni pentru implementarea Strategiei 

de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011-16, acţiunea 1.2.2.9.) 

180,0 231,8  Numărul de persoane instruite 

Desfăşurarea cursurilor de instruire 

a judecătorilor privind gestionarea 

dosarelor şi regulile de amînare a 

examinării cauzelor (HP nr.6 din 

16.02.2012 privind aprobarea Planului de 

acţiuni pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011-16, acţiunea 1.2.3.6.) 

39,9 42,18  Numărul de persoane instruite 

Crearea unui centru de informaţii 

juridice accesibil pentru judecători,  

procurori şi reprezentanţii altor 

profesii juridice (HP nr.6 din 

16.02.2012 privind aprobarea Planului de 

acţiuni pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011-16,acţiunea1.3.1.4.) 

300,0 300,0  Centrul de informaţii juridice 

creat şi dotat 

Formarea de formatori pentru 

instruirea iniţială şi continuă, 

inclusiv în domeniul metodologiei 

de instruire (HP nr.6 din 16.02.2012 

privind aprobarea Planului de acţiuni 

pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011-16, acţiunea 1.3.1.5.) 

303,2 307,7  Numărul de persoane instruite 

Desfăşurarea cursurilor de instruire 546,7 588,3  Numărul de persoane instruite 
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Probleme –cheie/politici Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani 

(mii lei) Indicatori de monitorizare 

2015 2016 2017 

iniţială şi continuă a  asistenţilor  

judiciar (HP nr.6 din 16.02.2012 privind 

aprobarea Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011-16, 

acţiunea1.3.10.4.) 

Organizarea cursurilor de instruire a  

persoanelor implicate în activităţile 

de investigare şi urmărire penală 
(HP nr.6 din 16.02.2012 privind aprobarea 

Planului de acţiuni pentru implementarea 

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei 

pentru anii 2011-16, acţiunea2.3.2.2.) 

46,3 47,9  Numărul de persoane instruite 

Organizarea cursurilor de instruire 

pentru ofiţerii de urmărire penală în 

materie de cooperare în cadrul 

grupurilor interdepartamentale (HP 

nr.6 din 16.02.2012 privind aprobarea 

Planului de acţiuni pentru implementarea 

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei 

pentru anii 2011-16, acţiunea2.3.4.4.) 

24,1 24,5  Numărul de persoane instruite 

 

Organizarea şi desfăşurarea 

cursurilor de instruire a 

judecătorilor şi executorilor 

judecătoreşti privind noul mecanism 

de reparare a prejudiciului cauzat 

prin încălcarea dreptului la 

judecarea în termen rezonabil a 

cauzei sau a dreptului la executarea 

în termen rezonabil a hotărîrii 

judecătoreşti  (HP nr.6 din 16.02.2012 

privind aprobarea Planului de acţiuni 

pentru implementarea Strategiei de 

44,7 46,5  Numărul de persoane instruite 
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Probleme –cheie/politici Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani 

(mii lei) Indicatori de monitorizare 

2015 2016 2017 
reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011-16, acţiunea3.3.4.1.) 

Organizarea şi desfăşurarea 

cursurilor în domeniul eticii 

profesionale pentru reprezentanții 

sectorului justiţiei (HP nr.6 din 

16.02.2012 privind aprobarea Planului de 

acţiuni pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011-16, acţiunea4.2.2.2.) 

51,9 53,7  Numărul de persoane instruite 

Organizarea şi desfăşurarea 

cursurilor de instruire a membrilor 

organelor abilitate cu investigarea 

abaterilor de la etica profesională 

justiţiei (HP nr.6 din 16.02.2012 privind 

aprobarea Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011-16, 

acţiunea 4.2.3.2.) 

22,7 24,1  Numărul de persoane instruite 

Organizarea şi desfăşurarea 

cursurilor de  instruire  în domeniul 

combaterii corupţiei pentru 

reprezentanţii sectorului justiţiei (HP 

nr.6 din 16.02.2012 privind aprobarea 

Planului de acţiuni pentru implementarea 

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei 

pentru anii 2011-16, acţiunea4.3.1.2.) 

45,4 48,1  Numărul de persoane instruite 

Organizarea cursurilor de instruire a 

administratorilor autorizaţi (HP nr.6 

din 16.02.2012 privind aprobarea Planului 

de acţiuni pentru implementarea Strategiei 

de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011-16, acţiunea 5.2.2.2.) 

249,5 254,1  Numărul de persoane instruite 

Organizarea cursurilor de instruire 172,5 181,5  Numărul de persoane instruite 
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Probleme –cheie/politici Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani 

(mii lei) Indicatori de monitorizare 

2015 2016 2017 

iniţială sau/şi continuă a persoanelor 

care lucrează cu copiii aflați în 

contact cu sistemul justiţiei (HP nr.6 

din 16.02.2012 privind aprobarea Planului 

de acţiuni pentru implementarea Strategiei 

de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011-16, acţiunea 6.3.1.3.) 

Instruirea avocaţilor specializaţi în 

asistenţa juridică garantată de stat în 

cauzele  care implică copii (HP nr.6 

din 16.02.2012 privind aprobarea Planului 

de acţiuni pentru implementarea Strategiei 

de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011-16, acţiunea 6.3.1.7.) 

25,9 27,2  Numărul de persoane instruite 

Instruirea consilierilor de probaţiune 

juvenilă (HP nr.6 din 16.02.2012 privind 

aprobarea Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011-16, 

acţiunea 6.3.3.4.) 

21,3 21,9  Numărul de persoane instruite 

Instruirea specialiştilor din cadrul 

autorităților publice cu privire la 

colectarea şi prelucrarea datelor 

statistice în conformitate cu 

sistemul indicatorilor internaţionali 

de justiţie juvenilă (HP nr.6 din 

16.02.2012 privind aprobarea Planului de 

acţiuni pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011-16, acţiunea 6.3.5.3.) 

18,1 18,4  Numărul de persoane instruite 

Instruirea consilierilor de 

probaţiune, procurorilor şi a 

judecătorilor cu privire la aplicarea 

30,4 32,2  Numărul de persoane instruite 
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Probleme –cheie/politici Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani 

(mii lei) Indicatori de monitorizare 

2015 2016 2017 

legislaţiei ce reglementează 

activitatea de probaţiune (HP nr.6 din 

16.02.2012 privind aprobarea Planului de 

acţiuni pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011-16, acţiunea 6.5.3.6.) 

Total subprogram:  13 019,5 13 782,7 11 262,8  

Subprogramul 13. Medierea: Include acţiuni referitoare la activitatea Consiliului de mediere 

Scopul subprogramului: Servicii de mediere de calitate acordate de mediatori 

A. Probleme cheie A. Acţiuni curente     

- Solicitarea redusă a medierii  de 

către cetăţeni ca instrument de 

soluţionare a litigiilor  

- Mediatizarea insuficientă privind 

beneficiile utilizării mecanismelor 

alternative de soluţionare a 

disputelor 

B. Obiective de politici pe termen 

mediu 
- Desfăşurarea campaniilor de 

informare despre mediere; 

- Sporirea numărului de cauze 

soluţionate prin intermediul 

serviciilor de mediere. 

  

 

Organizarea şi coordonarea 

activităţii mediatorilor 

910,0 910,0 910,0 Numărul cauzelor soluţionate 

pe cale alternativă  

 

Campanii de informare a publicului 

şi a actorilor din sectorul justiţiei 

privind beneficiile utilizării 

mecanismelor alternative de 

soluţionare a disputelor desfăşurate 

prin intermediul mass-mediei şi pe 

Internet (HP nr.6 din 16.02.2012 privind 

aprobarea Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011-16, 

5.1.3.1.) 

609,1 738,4  Pagină web  specializată, creată 

Numărul de emisiuni TV și 

radio, realizate 

Numărul de conferinţe și 

seminare deschise, desfăşurate 

Numărul  articolelor de  presă 

publicate 

Spoturi video şi reclame 

sociale plasate 

Total subprogram:  1 519,1 1 648,4 910,0  

Subprogramul 14. Armonizarea legislaţiei 

Scopul subprogramului: Procesul de armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene asigurat 

A. Probleme cheie A. Acţiuni curente     

- Necesitatea corelării legislaţiei Elaborarea şi monitorizarea 1 918,7 2 070,9 2 070,9 Numărul de proiecte de acte 
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Probleme –cheie/politici Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani 

(mii lei) Indicatori de monitorizare 

2015 2016 2017 

naţionale cu prevederile legislaţiei 

UE, potrivit obligaţiilor stabilite în 

cadrul Acordurilor bilaterale dintre 

RM şi UE. 

 

B. Obiectivele de politici pe 

termen mediu: 
- Asigurarea unui cadru legislativ 

coerent şi previzibil, corelat cu 

exigenţele europene în domeniu. 

Implementarea consecventă a 

Planurilor Naţionale de Armonizare 

a Legislaţiei. 

Planurilor Naționale de Armonizare 

a Legislației 
 ( H.G. nr.190, din 21.02.2007,cu privire la crearea 

Centrului de Armonizare a legislației) 

normative armonizate cu 

legislaţia Uniunii Europene 

potrivit Planului Naţional de 

Armonizare a Legislaţiei 

(PNAL); 

Numărul de proiecte de acte 

normative armonizate cu 

legislaţia Uniunii Europene 

înafara PNAL. 

Total subprogram:  1 918,7 2 070,9 2 070,9  

Subprogramul 15. Administrare judecătorească implementat de Departamentul de Administrare Judecătorească 

Scopul subprogramului: Funcţionarea eficientă a instanţelor judecătoreşti. 

A. Probleme cheie A. Acţiuni curente     

- Necesitatea consolidării 

capacităţilor de  funcţionare a 

Departamentului de administrare 

judecătorească 

 

B. Obiective de politici pe termen 

mediu 
- Optimizarea  şi eficientizarea 

activităţii organizatorice a 

instanţelor judecătoreşti de către 

DAJ 

Dirijarea eficientă activităţii şi 

funcţionalităţii a instanţelor de către 

DAJ 

1 367,0 1 475,8 1 475,8 

 

Nr. demersuri 

recepţionate/întocmite 

Nr. de achiziţii publice 

efectuate 

Îmbunătăţirea Programului integrat 

de gestionare a dosarelor( H.P.nr.6,din 

16.02.2012,privind aprobarea Planului de 

acţiuni pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011–2016, pilonul 1P.1.2.2.4)              

2 500,0 3 000,0 3 500,0 

 

Sistem informaţional 

funcţional  

 

Implementarea recomandărilor 

privind optimizarea paginilor web 

ale instanţelor judecătoreşti 
(H.P.nr.6,din 16.02.2012,privind 

aprobarea Planului de acţiuni pentru 

132,0 

 

132,0  Recomandări privind 

optimizarea paginilor web 

implementate 
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Probleme –cheie/politici Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani 

(mii lei) Indicatori de monitorizare 

2015 2016 2017 
implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, 

pilonul 1,p.1.2.4.4)              

Actualizarea şi optimizarea 

structurii şi conţinutului paginilor 

web ale instanţelor judecătoreşti în 

vederea publicării hotărîrilor 

judecătoreşti privind condamnarea 

reprezentanţilor sectorului justiţiei 

pentru acte de corupţie (H.P.nr.6,din 

16.02.2012,privind aprobarea Planului de 

acţiuni pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011–2016, pilonul 4,p.4.3.4.2)              

30,0 30,0  Structura paginilor web ale 

instanţelor judecătoreşti 

actualizate 

Total subprogram:  4 029,0 4 637,8 4 975,8  

Subprogramul  16. Asigurarea măsurilor alternative la detenţie include politici ce ţin de activitatea Oficiului central de probaţiune 

Subprogram implementat de Oficiul central de probaţiune 

Scopul subprogramului: Comunitatea protejată  de riscul recidivei prin reintegrarea în societate a persoanelor aflate în conflict cu legea penală şi 

asigurarea executării sancţiunilor contravenţionale şi pedepselor penale neprivative de liberate 

A. Probleme cheie A. Acţiuni curente     

- Lipsa programelor probaţionale 

pentru toate categoriile de subiecți 

ai probațiunii;  

- Personal nespecializat privind 

modul de utilizare a programelor de 

corecție a comportamentului; 

- Insuficiență de personal cu studii 

în domeniul psihologiei și asistenței 

sociale; 

- Lipsa bazei tehnico-materială 

pentru implementarea sistemului de 

evidență electronică (bază de date) a 

Organizarea și coordonarea 

activității de probațiune (Legea nr. 8 

din  14.02.2008 cu privire la probațiune) 

18 473,7 20 166,1 20 166,1 Gradul de realizare a acțiunilor 

stabilite în Planul anual de 

activitate a OCP 

Instruirea personalului privind 

modul de utilizare a programelor de 

corecție a comportamentului (H.P. 

nr.6 din 16.02.2012 privind aprobarea 

Planului de acțiuni pentru implementarea 

Strategiei de reformă a sectorului justiției 

pentru anii 2011-2016, 6.5.3.p.8) 

324,0 324,0  Numărul consilierilor de 

probațiune instruiți 

Numărul persoanelor implicate 

în programe de corecție a 

comportamentului 

Elaborarea și distribuirea 

materialelor informaționale (broșuri, 

postere informative), destinate 

100,0 100,0  Numărul materialelor 

informative elaborate și 

diseminate.  
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Probleme –cheie/politici Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani 

(mii lei) Indicatori de monitorizare 

2015 2016 2017 

subiecților probațiunii la nivel 

național; 

- Promovarea insuficientă a 

instituției și activității de probațiune 

la nivel național, cît și la nivel 

internațional.  

- Lipsa mecanismului de protecție 

socială (activitate desfășurată în 

condiții de risc pentru sănătate și 

viață) a personalului organelor de 

probațiune. 

 

B. Obiectivele de politici pe 

termen mediu 

- Consolidarea capacităților 

serviciului de  probațiune către anul 

2017; 

- 100%  programe probaționale 

elaborate și implementate către anul 

2017; 

- Sporirea cu 4 % față de anul 

precedent a numărului de persoane 

supuse probațiunii implicate în 

programe probaționale către anul 

2017; 

- Sistem de supraveghere și control 

(monitorizare electronică) a 

persoanelor supuse probațiunii 

implementat către anul 2017; 

- Birouri de probațiune asigurate cu 

baza tehnico-materială pentru 

publicului larg, referitor la misiunea 

și rolul probațiunii în asigurarea 

securității comunitare (H.P. nr.6 din 

16.02.2012 privind aprobarea Planului de 

acțiuni pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiției pentru anii 

2011-2016, 6.5.4.p.2) 

 

Crearea și implementarea sistemului 

de evidență electronică a 

beneficiarilor (dosar personal 

electronic) (H.P. nr.6 din 16.02.2012 

privind aprobarea Planului de acțiuni 

pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiției pentru anii 

2011-2016, 6.5.3.p.7) 

178,9 96,6  Sistem de evidență electronică 

(dosar personal) implementat. 

Implementarea la nivel național a 

programului de asistență 

psihosocială la etapa presentenţială 
(H.P. nr.6 din 16.02.2012 privind 

aprobarea Planului de acțiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiției pentru anii 2011-2016, 

6.5.3.p.4) 

62,3 62,3  Numărul persoanelor incluși în 

programul de asistență şi 

consiliere la etapa 

presentenţială 

Elaborarea programelor 

individualizate de lucru pentru toate 

categoriile de beneficiari ai 

serviciului de probațiune (H.P. nr.6 

din 16.02.2012 privind aprobarea Planului 

de acțiuni pentru implementarea Strategiei 

de reformă a sectorului justiției pentru anii 

2011-2016, 6.5.3.p.5) 

292,8 292,8  Numărul de programe 

elaborate 

C. Acţiuni noi     

Asigurarea recrutării consilierilor de 

probațiune juvenilă cu studii în 

804,0 2251,0 2251,0 Nr. consilierilor de probațiune 

cu studii în domeniu recrutați 
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Probleme –cheie/politici Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani 

(mii lei) Indicatori de monitorizare 

2015 2016 2017 

implementarea sistemului 

informațional e-Probațiune către 

anul 2016; 

- Reducerea riscului de recidivă cu 

20 % din numărul total de cazuri, 

către anul 2017; 

- Instruirea 100% a consilierilor de 

probațiune către anul 2016; 

- 100% consilieri de probațiune 

juvenilă cu studii în domeniul 

psihologiei și asistenței sociale 

recrutați către anul 2016. 

- Sporirea gradului de informare și 

promovare a imaginii instituției și 

bunelor practici în activitatea de 

probațiune, atît la nivel național cît 

și internațional, către anul 2017. 

- Mecanism de protecție socială 

(activitate desfășurată în condiții de 

risc pentru sănătate și viață) a 

personalului organelor de 

probațiune instituit și implementat 

către anul 2015. 

domeniul psihologiei și asistenței 

sociale (H.P. nr.6 din 16.02.2012 privind 

aprobarea Planului de acțiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiției pentru anii 2011-2016, 

6.3.3.p.3) 

Implementarea unui proiect pilot 

privind monitorizarea electronică a 

persoanelor supuse probațiunii (H.P. 

nr.6 din 16.02.2012 privind aprobarea 

Planului de acțiuni pentru implementarea 

Strategiei de reformă a sectorului justiției 

pentru anii 2011-2016, 6.5.3.p.10) 

532,0 750,0  Proiect – pilot implementat 

Numărul beneficiarilor 

implicați în proiect 

 

Elaborarea şi dezvoltarea planurilor 

individuale privind evaluarea 

psihologică şi educaţională a 

minorilor în conflict cu legea 
(Matricea de politici B 4. Sistemul de 

justiție juvenilă, pct B 4.2.1.) 

50,0   Numărul de planuri de 

dezvoltare individuale pentru 

minori 

Crearea oportunităţii pentru minorii 

în conflict cu legea de a participa la 

schemele de ucenicie, ocupare a 

forței de muncă.(Matricea de politici B 

4. Sistemul de justiție juvenilă, pct B 4.2.2.) 

172,2   Numărul minorilor instruiți / 

angajați pe baza schemelor de 

ucenicie / ocupare a forței de 

muncă 

Total subprogram:  20 989,9 24 042,8 22 417,1  

Subrogramul 17. Apostilarea actelor publice 

Scopul subprogramului: Servicii publice de calitate, conform Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961 

A. Probleme cheie A. Acţiuni curente     

- Lipsa unui mecanism eficient de 

depunere on-line a cererilor de 

apostilare; 

- Necesitatea extinderii la nivel 

Aplicarea  apostilei şi legalizări  

actelor oficiale întocmite pe 

teritoriul Republicii Moldova şi 

destinate a fi utilizate pe teritoriul 

6 125,0 6 125,0 6 125,0 Numărul de dosare primite 

Numărul actelor apostilate 

Numărul de acte recepţionate şi 

apostilate on-line. 
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Probleme –cheie/politici Acţiuni prioritare de politică 

Costurile acţiunilor pe ani 

(mii lei) Indicatori de monitorizare 

2015 2016 2017 

naţional a serviciului apostilă prin 

posibilitatea depunerii şi 

recepţionării cererilor de apostilare 

de către cetăţeni; 

- Necesitatea perfecţionării continue 

a personalului pentru aplicarea 

apostilei 

 

B. Obiective de politici pe termen 

mediu 

- Asigurarea elaborării 

mecanismului eficient de depunere 

on-line a cererilor de apostilare; 

- Descentralizarea serviciului 

apostilă şi integrarea serviciului e-

Apostilă în Platforma de 

Interoperabilitate; 

- Instruirea personalului pentru 

aplicarea apostilei. 
    

unui alt stat (Hotărîrea Guvernului nr. 

736 din 3 octombrie 2012) şi realizarea 

”Regulamentului privind aplicarea 

apostilei” (Hotărîrea Guvernului Nr.163 

din  15.02.2007) 

Total subprogram:  6 125,0 6 125,0 6 125,0  
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Tabelul 2. Distribuirea alocărilor de resurse pe programe/subprograme de cheltuieli în cadrul sectorului Justiţia, pe anii 2013-2017 

 

 

Denumirea programului 

Total cheltuieli publice  

(mii lei) 

Prognoza (mii lei) Ponderea fiecărui program 

în suma totală a 

cheltuielilor din sector (%) 

2013 

executat 

(darea de 

seamă) 

2014 aprobat 

(Legea 

bugetului pe 

anul 2014) 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Subprogramul 01.    Elaborare a politicii şi management în  

domeniul justiţiei       

40 034,9 33 382,8 33 744,8 30 266,6 26 228,3 4,7 3,8 4,0 

Subprogramul 02.    Organizare a sistemului judecătoresc  33 239,6 12 544,1 12 524,3 10 572,6 9 472,6 1,7 1,3 1,4 

Subprogramul 03.    Supremație judecătorească 33 031,7 30 115,8 31 915,4 35 333,6 35 333,6 4,4 4,5 5,4 

Subprogramul 04.    Înfăptuire a judecăţii în curțile de apel 43 148,5 85 717,8 92 246,2 86 563,5 68 026,0 12,8 10,9 10,3 

Subprogramul 05.    Înfăptuire a judecăţii în judecătorii 158 947,8 199 827,8 257 560,7 312 832,2 214 429,2 35,8 39,4 32,6 

Subprogramul 06.    Implementare a politicii penale a statului 124 564,5 146 785,7 152 255,0 162 476,4 160 333,1 21,1 20,5 24,3 

Subprogramul 08.    Apărare a drepturilor şi intereselor legale 

ale persoanelor 

17 458,0 

 

25 741,6 25 565,9 25 710,4 24 438,1 3,5 3,2 3,7 

Subprogramul 09.    Expertiză legală 5 245,5 12 101,1 10 245,0 21 002,5 16 455,7 1,4 2,6 2,5 

Subprogramul 10.    Sistem integrat de informare juridică 1 207,2 1 416,0 1 473,7 1 540,9 1 540,9 0,2 0,2 0,2 

Subprogramul 11.    Stare civilă 65 290,2 57 650,9 55 130,0 55 130,0 55 130,0 7,7 7,0 8,4 

Subprogramul 12.    Instruire continuă în domeniul justiţiei 16 090,6 12 839,4 13 019,5 13 782,7 11 262,8 1,8 1,7 1,7 

Subprogramul 13.    Mediere 18,4 1 253,7 1 519,1 1 648,4 910,0 0,2 0,2 0,1 

Subprogramul 14.    Armonizare a legislației 2 638,8 2 453,9 1 918,7 2 070,9 2 070,9 0,3 0,3 0,3 

Subprogramul 15.    Administrare judecătorească 3 504,7 19 421,5 4 029,0 4 637,8 4 975,8 0,6 0,6 0,8 

Subprogramul 16.    Asigurarea măsurilor alternative de 

detenție 

24 265,8 20 071,0 20 989,9 24 042,8 22 417,1 2,9 3,0 3,4 

Subprogramul 17.    Apostilarea actelor publice 5 310,5 6 125,0 6 125,0 6 125,0 6 125,0 0,9 0,8 0,9 

         

Total pe ramură (sector) 573 996,7 667 448,1 720 262,2 793 736,3 659 149,1 100,0 100,0 100,0 

Finanţat de la:         
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Bugetul de stat total 573 996,7 667 448,1 720 262,2 793 736,3 659 149,1 100,0 100,0 100,0 

inclusiv:         

 - cheltuieli de bază 500 303,2 599 861,4 655 570,5 729 044,6 594 457,4    

 - fonduri şi mijloace speciale 73 693,5 67 586,7 64 691,7 64 691,7 64 691,7    

 - proiecte investiţionale finanţate din surse externe         

Bugetele unităţilor administrativ-teritoriale         

Bugetul asigurărilor sociale de stat         

Fondurile de asigurări obligatorii de asistenţă medicală         

Total pe ramură (sector) 

 

573 996,7 

 

667 448,1 

 

720 262,2 

 

793 736,3 

 

659 149,1 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

 


