Anexa 6.1( din Strategia sectorială de cheltuieli în domeniul Justiţiei, 2016-2018)
Subprogramul 01. Elaborare a politicii şi management în domeniul justiţiei administrat de aparatul central al Ministerului Justiției
Scopul subprogramului: Politica statului în domeniul justiţiei şi drepturilor omului, contribuția la menţinerea stabilităţii şi calităţii cadrului normativ, la armonizarea
acestuia cu standardele internaţionale, supravegherea respectării principiului supremaţiei legii
Probleme – cheie /Politici
Acțiuni prioritare de politică
Costurile acțiunilor pe ani (mii lei)
Indicatori de monitorizare
2016
2017
2018
A. Probleme cheie:
A. Acţiuni curente:
- Capacități insuficiente pentru
Realizarea politicii de stat în sfera
22 654,1
21 031,8
21 569,5 Numărul de acte normative elaborate.
coordinarea și monitorizarea
justiţiei
Numărul de acte normative avizate
Strategiei de Reformă a Sectorului
Rata de migraţie a personalului din
Justiției
sistem
- Fluctuația sporită a cadrelor din
Crearea registrului electronic unic al
104,1
Registru unic creat și funcțional
Ministerul Justiției
agenţilor economici şi organizaţiilor
- Suportul informațional insuficient
necomerciale (HP. nr.6,din 16.02.2012,
întru realizarea unor politici
privind aprobarea Planului de acţiuni
publice bazate pe dovezi
pentru implementarea Strategiei de
- Lipsa unei platforme
reformă a sectorului justiţiei pentru
informaționale unice care să ofere
anii 2011–2016, p.5.3.2.2)
servicii informaționale juridice
Crearea secretariatului Consiliului
449,8
53,0
Consiliu creat și susținut în plan
centralizate cetățenilor și să
Naţional pentru reforma organelor de
secretarial
faciliteze conlucrarea instituțiilor
ocrotire a normelor de drept (HP.
din sector
nr.6,din 16.02.2012, privind aprobarea
Planului
de
acţiuni
pentru
B. Obiective de politici pe
implementarea Strategiei de reformă a
termen mediu:
sectorului justiţiei pentru anii 2011–
- Cadru legislativ coerent şi
2016, p.7.1.1.2)
previzibil, corelat cu exigenţele
Organizarea reuniunilor periodice
3,0
Numărul de reuniuni
europene către anul 2016
comune ale reprezentanţilor instituţiilor
- 50% din funcționarii publici din
din
sectorul
justiţiei
privind
aparatului central din cadrul
planificarea startegică şi monitorizarea
Ministerului Justiíei instruiți anual reformei (HP. nr.6 din 16.02.2012,
- Fluctuația de personal din cadrul
privind aprobarea Planului de acţiuni
Ministerului Justiției redusă la 20% pentru implementarea Strategiei de
pînă în 2016
reformă a sectorului justiţiei pentru
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-

75% din acțiunile prevăzute în
Planul de acțiuni pentru realizarea
Strategiei de Reformă a Justiției
sunt realizate

anii 2011–2016, p.7.1.5.2)
Organizarea reuniunilor periodice
dintre reprezentanţii sectorului
neguvernamental şi 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–
2016, p.7.3.2.2)
Monitorizarea implementării reformei
INJ (HP nr.6 din 16.02.2012, privind
aprobarea Planului de acţiuni pentru
implementarea Strategiei de reformă a
sectorului justiţiei pentru anii 2011–
2016, p.1.3.1.3)
Elaborarea culegerilor de modele de
acte întocmite de executorul
judecătoresc, de avocat, de expertul
judiciar,de administratorul autorizat, de
notar, de mediator (HP nr.6 din
16.02.2012, privind aprobarea
Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului
justiţiei pentru anii 2011–2016,
p.3.2.2.2)
Îmbunătățirea sistemului de management al informației și de comunicare
prin asigurarea accesului la bazele de
date (SIA e-Executor) și Registru
judiciar (HP nr.6,din 16.02.2012,
privind aprobarea Planului de acţiuni
pentru implementarea Strategiei de
reformă a sectorului justiţiei pentru
anii 2011–2016, domeniul 3.3.3*)

3,0

Numărul de reuniuni

100,0

Expert contractat.
Raport elaborat.

107,0

Numărul de
elaborate

1 000,0

modele

de

culegeri

Registru funcțional.
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Elaborarea și implementarea sistemului
electronic de evidență a cazurilor de
reținere, arest și detenție (HP 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)
Optimizarea bazei de date a actelor
normative (HP nr.6 din 16.02.2012,
privind aprobarea Planului de acţiuni
pentru implementarea Strategiei de
reformă a sectorului justiţiei pentru
anii 2011–2016, p.7.2.3.2)
Crearea bazei de date on-line privind
procesul de elaborare a actelor
normative (de la stadiul de proiect pînă
la cel de act publicat (HP 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)
Total subprogram:

Registru funcțional

600,0

3 155,8

Bază de date funcțională

600,0

Bază de date funcțională

28 566,8

21 084,8

21 569,5
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Subprogramul 02. Organizarea a sistemului judecătoresc administrat de Consiliul Superior al Magistraturii
Scopul subprogramului: Asigurarea și îmbunătățirea condițiilor de funcționare a sistemului judecătoresc
Probleme – cheie /Politici
Acțiuni prioritare de politică
Costurile acțiunilor pe ani (mii lei)

-

-

-

-

A. Probleme cheie:
Capacităţi insuficiente de
supraveghere a sistemului judiciar
Încrederea scăzută în justiţie,
condiţionată de mediatizarea
insuficientă a sectorului justiţiei
Sporirea responsabilizării corpului
de judecători
B. Obiective de politici pe
termen mediu:
Consolidarea rolului CSM în
asigurarea eficienţei justiţiei.
Consolidarea mecanismelor de
implementare a standardelor etice
în sectorul justiţiei.
Informarea şi sporirea încrederii
societăţii civile în sistemul judiciar

Total subprogram:

A. Acţiuni curente:
Asigurarea activităţii CSM

Indicatori de monitorizare

2016

2017

2018

14 050,9

14 172,1

16 103,3 Proiect de renovare elaborat
Sediu renovat
Utilaj şi echipament procurat
Concepte de promovare a eticii
profesionale şi de sensibilizare a
opiniei publice cu privire la etica
profesională
a
reprezentanţilor
sectorului justiţiei elaborate.
Concepte de promovare a eticii
profesionale şi de sensibilizare a
opiniei publice cu privire la etica
profesională
a
reprezentanţilor
sectorului justiţiei publicate.
Numărul de broşuri elaborate
Numărul de broşuri
distribuite/publicate

Elaborarea conceptilor de promovare a
eticii profesionale şi de sensibilizare a
opiniei publice cu privire la etica
profesională a reprezentanţilor
sectorului justiţiei
(Planul de acțiuni de implementare a
SRSJ, acțiunea 4.2.4, pct.1)

50,0

Publicarea de broşuri cu privire la etica
profesională a reprezentanţilor
sectorului justiţiei
(Planul de acțiuni de implementare a
SRSJ, acțiunea 4.2.4, pct.2)

37,5

Realizarea spoturilor publicitare cu
privire la activitatea instituţiilor din
sectorul justiţiei şi publicarea acestora
pe internet
(Planul de acțiuni de implementare a
SRSJ, acțiunea 4.2.4, pct.3)

300,0

14 438,4

Numărul de spoturi realizate
Numărul de vizualizări
Sursele mass-media de difuzare

14 172,1

16 103,3
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Subprogramul 03. Supremație judecătorească administrat de Curtea Supremă de Justiție
Scopul subprogramului: Asigurarea echitabilității, calității și eficienței actului de justiție
Probleme – cheie /Politici

-

-

-

Acțiuni prioritare de politică

A. Probleme cheie:
A. Acţiuni curente:
Gradul de încredere scăzut al
Administrarea curentă a activității CSJ
cetățenilor față de actul de justiţie;
Numărul sporit de adresări în
instanța superioară de justiție;
Necesisitatea uniformizării practicii
judiciare.

Costurile acțiunilor pe ani (mii lei)
2016

2017

2018

43 559,1

46 232,8

48 477,2 Gradul de încredere al cetățenilor față
de actul de justiție
Dinamica numărului de petiții în raport
cu anii precedenți
Numărul de proiecte explicative emise
de CSJ
Rata de soluționare a dosarelor
Durata medie de soluționare a dosarelor

43 559,1

46 232,8

48 477,2

B. Obiective de politici pe
termen mediu:
Menținerea ratei de soluționare a
dosarelor intrate pe rol la un nivel
de cel puțin 100%;
Uniformizarea practicii judiciare
întru reducerea ponderii adresărilor
în instanțele superioare

Total subprogram:

Indicatori de monitorizare
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Subprogramul 04. Înfăptuirea judecăţii în curţile de apel administrat de Curțile de Apel
Scopul subprogramului: Asigurarea dreptului justițiabililor la un proces de judecată echitabil
Probleme – cheie /Politici
Acțiuni prioritare de politică
Costurile acțiunilor pe ani (mii lei)
2016
2017
2018
A. Probleme cheie:
A. Acţiuni curente:
- Transparenţa scăzută a actului de
Asigurarea funcţionării operaţionale a
79 457,4
75 613,1
79 623,9
justiţie
curților de apel
- Tergiversarea judecății în curțile de
apel condiționată de administrarea
judiciară deficientă
- Condiţii inadecvate de muncă a
Asigurarea implementării instituţiei
10220,8
judecătorilor și personalului
"asistentului judiciar" (H.P.nr.6,din
angajat al curților de apel
16.02.2012, privind aprobarea
- Birouri de arhivă neamenajate în
Planului de acţiuni pentru
conformitate cu cerinţele de
implementarea Strategiei de reformă a
păstrare a dosarelor
sectorului justiţiei pentru anii 2011–
B. Obiective de politici pe
2016, pilonul 1, act.1.3.10.2)
termen mediu:
- Creşterea ratei anuale de
soluționare a dosarelor în curțile de
apel pînă la 100% către anul 2017
- Compliența curților de apel cu
cerințele de transparență a actului
de justiție
- Asigurarea condiţiilor adecvate de
funcţionare pentru angajații curților
de apel către anul 2017
Total subprogram:

89 678,2

75 613,1

Indicatori de monitorizare
Rata de soluționare a dosarelor în
curțile de apel
Durata medie calculată de soluționare a
dosarelor
Numărul efectiv al asistenților judiciari
angajați

79 623,9
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Subprogramul 05. Înfăptuirea judecăţii în judecătorii administrat de judecătorii
Scopul subprogramului: Înfăptuirea justiției
Probleme – cheie /Politici
Acțiuni prioritare de politică
Costurile acțiunilor pe ani (mii lei)
2016
2017
2018
A. Probleme cheie:
A. Acţiuni curente:
- Transparenţa scăzută a actului de
Asigurarea funcţionării operaţionale a
184 372,9
240 554,7
252 365,3
justiţie
judecătoriilor
Tergiversarea judecății în
judecătorii condiționată de
Construcţia /renovarea sediilor
71 479,7
administrarea judiciară deficientă
judecătoriilor (H.P nr.6 din 16.02.2012,
Condiţii inadecvate de muncă a
privind aprobarea Planului de acţiuni
judecătorilor și a personalului
pentru implementarea Strategiei de
angajat al judecătoriilor
reformă a sectorului justiţiei pentru
- Lipsa încăperilor de audiere a
anii 2011–2016, pilonul 1, act.1.1.12.7)
martorilor în anonimat
Asigurarea implementării instituţiei
28 869,7
- Birouri de arhivă neamenajate în
"asistentului judiciar" (H.P nr.6 din
conformitate cu cerinţele de
16.02.2012, privind aprobarea
păstrare a dosarelor
Planului de acţiuni pentru
implementarea Strategiei de reformă a
B. Obiective de politici pe
sectorului justiţiei pentru anii 2011–
termen mediu:
2016, pilonul 1, act.1.3.10.2)
- Creşterea ratei anuale de
soluționare a dosarelor în
judecătorii pînă la 100% către anul
2017
- Compliența judecătoriilor cu
cerințele de transparență a actului
de justiție
- Asigurarea condiţiilor adecvate de
funcţionare pentru angajații
judecătoriilor către anul 2017
Total subprogram:

284 722,3

240 554,7

Indicatori de monitorizare
Rata de soluționare a dosarelor
Durata medie calculată de soluționare a
dosarelor
Numărul de instațe construite/ renovate

Numărul efectiv al asistenților judiciari
angajați

252 365,3

Subprogramul 06. Implementarea politicii penale a statului administrat de Procuratura Generală
Scopul subprogramului: Sporirea calităţii şi gradului de eficienţă al Procuraturii în eforturile de prevenire şi combatere eficientă a corupţiei şi
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protecţionismului.Consolidarea şi modernizarea Procuraturii în procesul de prevenire şi combateare a infracţiunilor, înfăptuire a actului de justiţie, promovarea
consecventă a imaginii Procuraturii în societate
Probleme – cheie /Politici
Acțiuni prioritare de politică
Costurile acțiunilor pe ani (mii lei)
Indicatori de monitorizare
2016
2017
2018
A. Probleme cheie:
A. Acţiuni curente:
- Majorarea numărului de dosare
Asigurarea implementării politicii
187 401,6
146 507,7
152 040,3 Numărul de dosare de urmăriri penale
penale exercitate și conduse în
penale a statului (Legea cu privire la
exercitate și conduse;
legăutră cu creșterea
Procuratură nr. 294-XI din
Ponderea dosarelor rămase în gestiune
infracționalității, inclusiv a celei
25.12.2008)
la sfârșitul perioadei
informaționale ;
Consolidarea capacităţilor instituţionale
9 218,8
26 000,0
Proiecte de construcţie /renovare a
- Infrastructura fizică inadecvată a
ale organelor procuraturii, inclusiv
sediilor procuraturii
sediilor organelor procuraturii și
examinarea oportunităţii edificării unui
Sedii renovate /construite
condițiile inadecvate de securizare
sediu comun pentru toate
a organelor procuraturii;
subdiviziunile Procuraturii Generale şi
- Cadru normativ de organizare al
organele procuraturii din municipiul
urmării penale imperfect și
Chişinău; construcţia/ renovarea
neajustat la standardele europene.
sediilor organelor procuraturii din
B. Obiective de politici pe
întreaga ţară; (H.G.nr.6,din
termen mediu:
16.02.2012,privind aprobarea Planului
- Adoptarea amendamentelor
de acţiuni pentruimplementarea
legislative și implementarea
Strategiei de reformă a sectorului
reformei procuraturii până în 2016; justiţiei pentru anii 2011–2016, pilonul
- Consiliul Superior al Procurorilor
II, 2.2.6.(6))
reformat și funcțional până în 2017; Instruirea membrilor unităţilor
40,9
Numărul de cursuri organizate
- Perfecționarea tehnicilor de
responsabile de asigurarea securităţii
Numărul de persoane instruite
investigare prin instruirea continuă interne; (H.G.nr.6,din 16.02.2012,
a procurorilor;
privind aprobarea Planului de acţiuni
- Asigurarea pînă în 2018 a unor
pentru implementarea Strategiei de
condiții adecvate de muncă în toate reformă a sectorului justiţiei pentru
organele procuraturii.
anii 2011–2016, pilonul II, 2.3.5. (2))
Total subprogram:
196 661,3
172 507,7
152 040,3
Subprogramul 08. Apărare a drepturilor şi intereselor legale ale persoanelor administrat de Consiliul Național pentru Asistența 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.
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Probleme – cheie /Politici

-

-

-

-

-

A. Probleme cheie:
Calitatea asistenţei juridice
garantate de stat nu corespunde în
totalitatea înaltelor performanţe şi
practicilor de apărare bazate pe
interesul beneficiarului;
B. Obiective de politici pe
termen mediu:
Aprobarea şi aplicarea noului
mecanism de monitorizare a
calităţii asistenţei juridice calificate
garantate de stat, astfel ca anual să
fie monitorizaţi 10 % din nr. total
de avocaţi care acordă asistenţă
juridică calificată garantată de stat;
Reducerea numărului de plîngeri
din partea beneficiarilor de
asistenţă juridică garantată de stat
cu 20 %;
Asistenţa metodică persoanelor
autorizate să acorde asistenţă
juridică garantată de stat, prin
organizarea instruirilor şi
publicarea ghidurilor;
Promovarea/mediatizarea
serviciilor de asistenţă juridică
garantată de stat, ca rezultat
numărul de persoane care
beneficiază de asistenţă juridică
garantată de stat pe cauzele nonpenale să ajungă la finele anului

Acțiuni prioritare de politică

Costurile acțiunilor pe ani (mii lei)

Indicatori de monitorizare

2016

2017

2018

Acordarea asistenţei juridice garantate
de stat pe toate tipurile de cauze
prevăzute de Legea cu privire la
asistenţa juridică garantată de stat
(Legea nr. 198-XVI din 26.07.2007 cu
privire la asistenţa juridică garantată
de stat)

23 355,6

23 272,0

23 319,6 Numărul beneficiarilor asistenţei
juridice garantate de stat,
Numărul prestatorilor de servicii
asistenţă juridică calificată garantată de
stat,
Numărul de avocaţi publici majorat cu
2 unităţi anual,
Avocaţii publici dotaţi cu tehnică şi
rechizite de birou necesare activităţii.

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)

3 249,3

3 347,3

3 474,2 Oficiile Teritoriale şi Aparatul
Administrativ al CNAJGS asigurat
proporţional cu necesităţile sistemului

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 20112016, pilonul 3, 3.1.3.5)

1 228,4

1 228,4

Numărul prestatorilor de servicii de
asistenţă juridică primară (parajurişti)
Parajuriştii dotaţi cu tehnică şi servicii
internet necesare activităţii

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

141,7

A. Acţiuni curente:

Număr de pliante şi calendare
elaborate,
Numărul de bannere informative
plasate,
Perioada de difuzare şi numărul de
difuzări a spot-urilor publicitare.
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2016 pînă la 4500 iar pe cauzele
penale pînă la 31500 beneficiari.

sectorului justiţiei pentru anii 20112016, pilonul 3, 3.1.3.8)
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 20112016, pilonul 6, 6.3.1.6)

Total subprogram:

Numărul de ghiduri editate şi publicate

20,0

27 995,0

27 847,7

26 793,8

Subprogramul 09. Expertiză legală administrat de Centrul Național de Expertize Judiciare
Scopul subprogramului: Asigurarea prestării calitative și comprehensive a serviciilor de expertiză legală
Probleme – cheie /Politici

Acțiuni prioritare de politică

Costurile acțiunilor pe ani (mii lei)
2016

A. Probleme cheie:

2017

Indicatori de monitorizare

2018

A. Acţiuni curente:
10

-

-

-

-

-

-

Sedii în stare necorespunzătoare;
Insuficienţa specialiştilor calificaţi,
utilajului 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.

Coordonarea activităţii în domeniul
teoriei şi practicii expertizei judiciare
(HG 1052 din 12.09.2006 cu privire la
Centrul
Naţional
de
Expertize
Judiciare de pe lângă Ministerul
Justiţiei)
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)

6 731,8

-

2 500,0

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)

404,6

-

paginei

10,0

10,0

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

0

7 519,6

Administrarea/mentenanţa
oficiale a instituţiei.

7 019,7

7 317,9 Numărul de expertize efectuate
Termenul mediu de efectuare a
expertizelor

- Echipament procurat

- 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.

10,0 Pagina web funcţională/actualizată.

C. Acţiuni nou identificate:
- Sediu construit
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(de 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:

7 146,4

17 049,3

7 327,9
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Subprogramul 10. Sistem integrat de informare juridică administrat de Centrul de Informare Juridică
Scopul subprogramului: Servicii calitative de informare juridică prestate persoanelor fizice şi agenților economice.
Probleme – cheie /Politici

Acțiuni prioritare de politică

Costurile acțiunilor pe ani (mii lei)
2016

-

-

-

A. Probleme cheie:
Insuficiența de resurse (umane,
financiare, tehnico-tehnologice)
pentru eliminarea tuturor
inadvertenţelor informaţionale
legate de Registrele gestionate.
B. Obiective de politici pe
termen mediu:
Perfecționarea funcționalității bazei
de date, inclusiv prin flezibilizarea
motorului de căutare pe pagina web
și asigurarea accesului la versiunile
anterioare ale actului normativ
Asigurarea examinării calitative în
proporţie de 100 % a solicitărilor
de informaţii juridice conform
termenelor stabilite de legislaţia în
vigoare către anul 2018

Total subprogram:

2017

Indicatori de monitorizare

2018

A. Acţiuni curente:
Mentenanța Registrelor (bazei de date)
aflate în gestiune

Prestarea
juridice
economici

serviciilor informaţionalcetăţenilor şi agenților

2 157,7

2 205,6

2 244,3 Numărul de acte normative plasate în
baza de date
Numărul de solicitări examinate din
numărul total de solicitări parvenite
Numărul de accesări a paginii web
Baze de date funcționale

950,0

950,0

950,0 Contract încheiat pentru prestarea
serviciilor
Numărul de incidente (nefuncţionarea
sistemului)
Numărul
de
servicii
prestate
cetăţenilor şi mediului de afaceri
Numărul de reclamaţii privind calitatea
serviciilor.

3 107,7

3 155,6

3 194,3

Subprogramul 12. Instruire inițială și continuă în domeniul justiţiei administrat de Institutul Național al Justiției
Scopul subprogramului: Personal calificat care înfăptuieşte actul de justiţie şi asigură supremaţia legii
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Probleme – cheie /Politici

-

-

-

-

A. Probleme cheie:
Necesitatea perfecţionării
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 politici pe
termen mediu:
Creşterea numărului audienţilor la
cursurile de formare iniţială şi
continuă
Îmbunătăţirea programelor de
formare
Majorarea gradului de
implementare a
tehnologiilorinformaţionale în
activitateainstituţiei către anul 2017

Acțiuni prioritare de politică

Costurile acțiunilor pe ani (mii lei)

Indicatori de monitorizare

2016

2017

2018

15 395,0

15 876,6

16 606,0 Numărul
de
persoane
Numărul de formatori

100,0

100,0

A. Acţiuni curente:
Asigurarea activităţii Insitutului
Naţional al Justiţiei(Legea privind
Institutul Naţional al Justiţiei nr.
152XVI din 08.06.2006)
Editarea publicaţiei periodice,
ştiinţifico-practice, informative şi
de drept a INJ (Legea privind Institutul
Naţional alJustiţiei nr. 152-XVI din
08.06.2006)
Desfăşurarea cursurilor de instruire
pentru personalul instanţelor
judecătoreşti responsabil de relaţiile cu
publicul (Acţiunea 1.1.3.2. SRSJ)
Desfăşurarea cursurilor de instruire
iniţială şi continuă a șefilor
secretariatelor instanţelor judecătoreşti
(Acţiunea 1.1.5.5. SRSJ)
Instruirea personalului responsabil de
elaborarea şi executarea bugetului din
cadrul instanţelor judecătoreşti (șefii
secretariatelor și contabili) (Acţiunea
1.1.5.6. SRSJ)
Desfăşurarea cursurilor de instruire
continuă a personalului judecătoresc şi
a judecătorilor în domeniul utilizării
tehnologiilor informaţionale (Acţiunea
1.2.2.9. SRSJ)

instruite

100,0 Numărul revistelor editate

31,9

Numărul de persoane instruite

243,3

Numărul de persoane instruite

42,7

Numărul de persoane instruite

231,0

Numărul de persoane instruite
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Desfăşurarea cursurilor de instruire a
judecătorilor privind gestionarea
dosarelor şi regulile de amînare a
examinării cauzelor (Acţiunea 1.2.3.6.
SRSJ)

50,1

Finalizarea reconstrucției sediului INJ
în vederea asigurării condițiilor
adecvate de instruire a judecătorolor,
procurorilor și a altor reprezentanți ai
sectorului justiției (Acţiunea 1.3.1.7.
SRSJ)
Desfăşurarea cursurilor de instruire
iniţială şi continuă a asistenţilor
judiciari (Acţiunea 1.3.10.4. SRSJ)

5 000,0

Organizarea cursurilor de instruire a
persoanelor implicate în activităţile de
investigare şi urmărire penală
(procurori și judecători) (Acţiunea
2.3.2.2. SRSJ)
Organizarea şi desfăşurarea cursurilor
de instruire pentru judecători 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 (Acţiunea 3.3.4.1.
SRSJ)
Organizarea şi desfăşurarea cursurilor
în domeniul eticii profesionale pentru
reprezentanţii sectorului justiţiei
(Acţiunea 4.2.2.2. SRSJ)
Organizarea şi desfăşurarea cursurilor
de instruire a membrilor organelor

Numărul de persoane instruite

Centrul de informaţii juridice
creat şi dotat

715,9

Numărul de persoane instruite

53,4

Numărul de persoane instruite

52,8

Numărul de persoane instruite

60,0

Numărul de persoane instruite

28,8

Numărul de persoane instruite
15

abilitate cu investigarea abaterilor de la
etica profesională (Acţiunea 4.2.3.2.
SRSJ)
Organizarea şi desfăşurarea cursurilor
de instruire în domeniul combaterii
corupţiei pentru reprezentanţii
sectorului justiţiei (Acţiunea 4.3.1.2.
SRSJ)
Organizarea cursurilor de instruire
continuă a persoanelor care lucrează cu
copiii aflaţi în contact cu sistemul
justiţiei (Acţiunea 6.3.1.3. SRSJ)
Instruirea avocaţilor specializaţi în
asistenţa juridică garantată de stat în
cauzele care implică copii (Acţiunea
6.3.1.7. SRSJ)
Instruirea consilierilor de probaţiune
juvenilă (Acţiunea 6.3.3.4.SRSJ)
Instruirea specialiştilor în cadrul
autorităţilor publice cu privire la
colectarea şi prelucrarea datelor
statistice în conformitate cu sistemul
indicatorilor internaţionali de justiţie
juvenilă (Acţiunea 6.3.5.3. SRSJ)
Instruirea consilierilor de probaţiune,
procurorilor şi a judecătorilor cu privire
la aplicarea legislaţiei ce reglementează
activitatea de probaţiune (Acţiunea
6.5.3.6. SRSJ)
Total subprogram:

57,6

Numărul de persoane instruite

213,3

Numărul de persoane instruite

43,5

Numărul de persoane instruite

38,2

Numărul de persoane instruite

26,2

Numărul de persoane instruite

38,6

Numărul de persoane instruite

22 422,3

15 976,6

16 706,0

Subprogramul 13. Medierea administrat de Consiliul de Mediere
Scopul subprogramului: Servicii de mediere de calitate acordate de mediatori
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Probleme – cheie /Politici

Acțiuni prioritare de politică

Costurile acțiunilor pe ani (mii lei)
2016

-

-

-

-

-

-

A. Probleme cheie:
Solicitarea redusă a medierii de
către cetăţeni ca instrument de
soluţionare a litigiilor
Capacitatea redusă a Consiliului de
mediere în coordonarea şi
organizarea activităţii mediatorilor
Mediatizarea insuficientă privind
beneficiile utilizării mecanismelor
alternative de soluţionare a
disputelor
B. Obiective de politici pe
termen mediu:
Capacitățile Consiliului de Mediere
sunt fortificate întru realizarea
integrală a activităților prevăzute în
Strategia de Reformă a Sectorului
Justiției
Sistem de colectare a informației
statistice de la mediatori
instituționalizat în 2016
5 % litigii soluţionate pe cale
alternativă către anul 2018

2017

Indicatori de monitorizare

2018

A. Acţiuni curente:
Organizarea şi coordonarea activităţii
mediatorilor

910,0

Realizarea și difuzarea materialelor
promoționale referitoare la
mecanismele alternative de soluționare
a disputelor (spoturi video, publicații,
broșuri, panouri informative, ghiduri,
manuale, pliante etc.) (HP nr.6, din
16.02.2012, privind aprobarea
Planului de acţiuni pentru
implementarea Strategiei de reformă a
sectorului justiţiei pentru anii 2011–
2016, acțiunea 5.1.3.2)

300,0

Total subprogram:

1 210,0

910,0

910,0 Numărul cauzelor soluţionate pe cale
alternativă
Ponderea cauzelor soluționate pe cale
alternativă în numărul total de litigii
Numărul de materiale promoționale
difuzate

910,0

910,0

Subprogramul 14. Armonizarea legislației administrat de Centrul de Armonizare a Legislației
Scopul subprogramului: Expertizarea proiectelor de acte normative/legislative incluse în Planurile Naționale Anuale de Armonizare a Legislației
Probleme – cheie /Politici

Acțiuni prioritare de politică

Costurile acțiunilor pe ani (mii lei)

Indicatori de monitorizare
17

2016
-

-

-

-

A. Probleme cheie:
Creșterea numărului de acte
normative care urmează a fi
armonizate cu actele UE reieșind
din angajamentele asumate în
Acordul de Asociere;
Capacitățile limitate ale
autorităților publice emitente de
acte normative pe subiectele
aferente transpunerii legislației UE
în legislația națională

2017

2018

A. Acţiuni curente:
Monitorizarea
procesului
de
armonizare a legislației naționale cu
legislația UE și efectuarea expertizei de
compatibilitate asupra proiectelor de
acte normative incluse în Planurile
Naționale Anuale de Armonizare a
Legislației (HG nr.190 din 21.02.2007
cu privire la crearea Centrului de
Armonizare a Legislației)

2 259,3

2 315,7

2 382,4 Ponderea actelor UE transpuse în
proiectele de acte normative/legislative;
Numărul
de
declarații
de
compatibilitate emise în cursul anului;
Raportul dintre numărul de declarații
emise în cursul anului și numărul de
acte normative/legislative incluse în
Planul Anual de Armonizare a
Legislației.

2 259,3

2 315,7

2 382,4

B. Obiective de politici pe
termen mediu:
Planificarea anuală a măsurilor de
armonizare legislativă în
conformitate cu termenii prevăzuți
în Acordul de Asociere;
Realizarea integrală a Planurilor
Naționale Anuale de Armonizare a
Legislației

Total subprogram:

Subprogramul 15. Administrare judecătorească administrat de Departamentul de Administrare Judecătorească
Scopul subprogramului: Funcţionarea eficientă a instanţelor judecătoreşti
Probleme – cheie /Politici

Acțiuni prioritare de politică

Costurile acțiunilor pe ani (mii lei)
2016

2017

Indicatori de monitorizare

2018
18

-

-

-

-

A. Probleme cheie:
Necesitatea consolidării
capacităţilor de funcţionare a
Departamentului de administrare
judecătorească;
Lacune în funcționarea
Programului integrat de gestionare
a dosarelor
B. Obiective de politici pe
termen mediu:
Condiții adecvate de muncă în
toate instanțele judecătorești până
în 2018;
Toate instanțele judecătorești
beneficiază de suportul tehnic
necesar pentru buna funcționare a
Programului integrat de gestionare
a dosarelor.

A. Acţiuni curente:
Monitorizarea performanței instanţelor
judecătoreşti

1 530,4

1 559,1

1 596,9 Raport de monitorizare a instanțelor
judecătorești

Îmbunătăţirea Programului integrat de
gestionare a dosarelor (HP 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)

7 627,7

3 300,0

- Sistem informaţional perfecționat și
funcţional în toate instanțele de
judecată

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(HP 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

-

- Pagina web optimizată. Date privind
condamnarea condamnarea
reprezentanţilor sectorului justiţiei
pentru acte de corupţie publicate

Implementarea recomandărilor privind
optimizarea paginilor web ale
instanțelor judecătorești(HP 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, p.1.2.4.4)

40,0

C. Acţiuni nou identificate:
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Asigurarea fiecărei instanţe
judecătoreşti cu suportul tehnic necesar
aplicării Programului integrat de
gestionare a dosarelor (HP 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, p.1.2.2.5)
Total subprogram:

Toate (49) instanțe de judecată
asigurate cu suport tehnic necesar

2700,0

12 628,1

4 859,1

1 596,9

Subprogramul 16. Asigurarea măsurilor alternative la detenție administrat de Oficiul Central al Probațiunii
Scopul subprogramului: Comunitatea protejată de riscul recidivei prin reintegrarea în societate a persoanelor aflate în conflict cu legea penală, asigurarea executării
sancțiunilor contravenționale și pedepselor penale neprivative de liberate
Probleme – cheie /Politici
Acțiuni prioritare de politică
Costurile acțiunilor pe ani (mii lei)
Indicatori de monitorizare

-

A. Probleme cheie:
Lipsa programelor probaţionale
pentru toate categoriile de subiecți
ai probațiunii;

A. Acţiuni curente:
Organizarea și coordonarea activității
de probațiune(Legea nr. 8 din
14.02.2008 cu privire la probațiune)

2016

2017

2018

27 596,4

27 827,0

28 610,1 Gradul de realizare a acțiunilor stabilite
în Planul anual de activitate a OCP
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-

-

-

-

-

-

-

-

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 subiecților probațiunii la nivel
național;
Promovarea insuficientă a
instituțieișiactivității de probațiune
la nivel național, cîtși la nivel
internațional.
B. Obiective de politici pe
termen mediu:
Consolidarea capacităților
serviciului de probațiune către
anul 2018;
Toate programele probaționale
implementate către anul 2018;
Sporirea cu 6 % față de anul
precedent a numărului de persoane
supuse probațiunii implicate în
programe probaționale către anul
2018;
Sistem de supraveghere și control
(monitorizare electronică) a
persoanelor supuse
probațiuniiimplementat către anul
2017;
Birouri de probațiune asigurate cu
baza tehnico-materială pentru
implementarea sistemului

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)
Elaborarea și distribuirea materialelor
informaționale (broșuri, postere
informative), destinate 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 20112016, 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 20112016, 6.5.3.p.7)
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)
Elaborarea programelor individualizate
de lucru pentru toate categoriile de
beneficiari ai serviciului de probațiune

300,0

Numărul consilierilor de probațiune
instruiți
Numărul persoanelor implicate în
programe de corecție a
comportamentului

100,0

Numărul materialelor informative
elaborate și diseminate.

83,3

Sistem de evidență electronică (dosar
personal) elaborat și implementat.

942,4

Numărul minorilor incluși în programul
de asistență şi consiliere la etapa
presentenţială

200,0

Numărul de programe elaborate
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-

-

-

-

informațional e-Probațiune către
anul 2016;
Reducerea riscului de recidivă cu
20% din numărul total de cazuri,
către anul 2018;
Instruirea inițială și continuă 100%
a consilierilor de probațiune către
anul 2018;
Consilieride probațiune juvenilă cu
studii în domeniul psihologiei și
asistenței sociale recrutați 100%
către anul 2016.
Sporirea gradului de informare și
promovare a imaginii instituției și
bunelor practici în activitatea de
probațiune, atît la nivel
naționalcîtșiinternațional, către
anul 2018.

(H.P. nr.6 din 16.02.2012 privind
aprobarea Planului de acțiuni pentru
implementarea Strategiei de reformă a
sectorului justiției pentru anii 20112016, 6.5.3.p.5)
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 implemen-tarea
Strategiei de reformă a sectorului
justiției pentru anii 2011-2016, 6.5.3.10)
C. Acţiuni nou identificate:
Instruirea consilierilor de probațiune
juvenilă(HP 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.4)

Total subprogram:
Subprogramul 17. Apostila administrat de Direcția Apostilă
Scopul subprogramului: Prestarea serviciilor de apostilă
Probleme – cheie /Politici
Acțiuni prioritare de politică

-

A. Probleme cheie:
Costurile înalte ale serviciilor de
apostilare în regim tradițional
cauzate de necesitatea deplasării
fizice la punctul de prestare a
serviciului;
Cererea scăzută de servicii de
apostilare prestate online
condiționată de necesitatea aplicării
semnăturii digitale;

A. Acţiuni curente:
Aplicarea apostilei şi legalizări actelor
oficiale întocmite pe teritoriul
Republicii Moldova şi destinate a fi
utilizate pe teritoriul 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)

Numărul de cursuri desfășurate
Numărul consilierilor de probațiune
instruiți

30,0

32 752,1

27 827,0

28 610,1

Costurile acțiunilor pe ani (mii lei)
2016

-

Proiect – pilot implementat
Numărul beneficiarilor implicați în
proiect

3 500,0

2 000,0

2017
2 042,7

Indicatori de monitorizare

2018
2 120,3 Numărul de dosare primite
Numărul actelor apostilate
Numărul de acte apostilate online
Ponderea actelor apostilate online în
numărul total de acte apostilate
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-

-

-

-

Lipsa unui mecanism eficient de
depunere online a cererilor de
apostilare;
B. Obiective de politici pe
termen mediu:
Asigurarea elaborării mecanismului
eficient de depunere online a
cererilor de apostilare;
Descentralizarea serviciului
apostilă şi integrarea serviciului eApostilă în Platforma de
Interoperabilitate;
Creșterea ponderii actelor
apostilate online la 10% din
numărul total de acte apostilate
către 2018

Total subprogram:

2 000,0

2 042,7

2 120,3
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Anexa 6.2
Tabelul 2. Repartizarea limitei de cheltuieli pe programe/subprograme şi pe bugete pe sectorul Justiţia, pe anii 2013-2018
Denumirea programului
Subprogramul 01. Elaborare a politicii şi management în domeniul justiţiei
Subprogramul 02. Organizare a sistemului judecătoresc
Subprogramul 03. Supremație judecătorească
Subprogramul 04. Înfăptuirea judecăţii în curțile de apel
Subprogramul 05. Înfăptuirea judecăţii în judecătorii
Subprogramul 06. Implementarea politicii penale a statului
Subprogramul 08. Apărarea drepturilor şi intereselor legale ale persoanelor
Subprogramul 09. Expertiză legală
Subprogramul 10. Sistem integrat de informare juridică
Subprogramul 12. Instruire continuă în domeniul justiţiei
Subprogramul 13. Mediere
Subprogramul 14. Armonizare a legislației
Subprogramul 15. Administrare judecătorească
Subprogramul 16. Asigurarea măsurilor alternative de detenție
Subprogramul 17. Apostilarea actelor publice
Total pe sector
Finanţat de la:
Bugetul de stat
inclusiv proiecte finanţate din surse externe
Bugetele locale
inclusiv transferuri
BASS
inclusiv transferuri
FAOAM
inclusiv transferuri

Cod
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4008
4009
4010
4012
4013
4014
4015
4016
4017

2013
Executat
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2014
Executat
34 218,5
12 489,0
32 885,0
85 515,5
199 902,5
130 962,7
22 220,6
7 309,8
1 463,9
12 602,3
327,7
2 053,9
3 392,9
20 031,4
1 830,2

2015
Aprobat
40 483,7
12 778,2
35 956,0
99 996,2
263 483,5
152 710,0
22 510,1
10 197,2
1 659,3
14 227,5
1 519,1
1 983,1
4 114,6
26 141,0
1 800,0

2016
2017
Estimat
Estimat
28 566,8 21 084,8
14 438,4 14 172,1
43 559,1 46 232,8
89 678,2 75 613,1
284 722,3 240 554,7
196 661,3 172 507,7
27 995,0 27 847,7
7 146,4 17 049,3
3 107,7
3 155,6
22 422,3 15 976,6
1 210,0
910,0
2 259,3
2 315,7
12 628,1
4 859,1
32 752,1 27 827,0
2 000.0
2 042,7

2018
Estimat
21 569,5
16 103,3
48 477,2
79 623,9
252 365,3
152 040,3
26 793,8
7 327,9
3 194,3
16 706,0
910,0
2 382,4
1 596,9
28 610,1
2 120,3

567 205,8

689 559,5

769 147,0 672 148,9

659 821,2

567 205,8

689 559,5

769 147,0 672 148,9

659 821,2
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