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        Nota informativă la planul de finanțare pe anul 2014  

       pentru alocaţiile destinate reformei sectorului justiţiei 

 
                         Tip 478 „Realizarea reformei în domeniul justiției” 

 
 

          În contextul implementării Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011-2016 a fost stabilită limita cheltuielilor pentru acţiunile prevăzute în planul de 

implementare a Strategiei, ce ţin de responsabilitatea aparatului central al ministerului, 

în sumă de 15260,7 mii lei şi anume:  

 

1. Monitorizarea implementării prevederilor privind transparența activității 

Consiliului superior al Magistraturii și a instituțiilor subordonate (acțiunea 

1.2.1.3) – 171,5 mii lei, inclusiv: 

-   art. 113.45 „Mărfuri şi servicii neatribuite altor alineate” – 171,5 mii lei 

necesare pentru contractarea experţilor (2 pers. x 60 zile x 1429 lei). 

 

2. Efectuarea unui studiu privind oportunitatea întocmirii procesului verbal sau 

a stenogramei ședinței de judecată și corelația dintre acestea și înregistrările 

audio/video (acțiunea 1.2.2.7) – 42,9 mii lei, inclusiv: 

- art. 113.45 „Mărfuri şi servicii neatribuite altor alineate” – 42,9 mii lei 

necesare pentru contractarea experţilor (1 pers. x 30 zile x 1429 lei); 

 

3. Monitorizarea implementării modificărilor legislative privind exercitarea 

căilor de atac (acțiunea 1.2.5.2) – 71,4 mii lei, inclusiv: 

- art. 113.45 „Mărfuri şi servicii neatribuite altor alineate” – 71,4 mii lei 

necesare pentru contractarea experţilor (2 pers. x 25 zile x 1429 lei); 

 

4. Monitorizarea implementării reformei INJ (acțiunea 1.3.1.6) – 42,9 mii lei, 

inclusiv: 

- art. 113.45 „Mărfuri şi servicii neatribuite altor alineate” – 42,9 mii lei 

necesare pentru contractarea experţilor (1 pers. x 30 zile x 1429 lei); 

 

5. Desfășurarea periodică a sondajelor de opinie în rîndul justițiabililor  

(acțiunea 1.3.6.2) – 60,0 mii lei, inclusiv: 

- art. 113.45 „Mărfuri şi servicii neatribuite altor alineate” – 60,0 mii lei 

necesare pentru remunerarea persoanelor implicate în desfăşurarea 

sondajelor de opinie a justiţiabililor (2 pers. x 20 zile x 1429 lei) şi 

cheltuieli logistice (2,8 mii lei). 

 

6. Elaborarea sistemului informațional automatizat de evidență a infracțiunilor 

„Registru informațiilor criminalistice și criminologice” (acțiunea 2.4.1.1)  – 

2640,0 mii lei, inclusiv: 

- art. 113.30 „Lucrări de informatică şi calcul” – 2640,0  mii lei  necesare 

pentru elaborarea SOFT. 
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7. Elaborarea culegerilor de modele de acte întocmite de executorul 

judecătoresc, de avocat, de expertul judiciar, de administratorul autorizaţi, de 

notar, de mediator (acțiunea 3.2.2.2) – 107,2 mii lei, inclusiv: 

- art. 113.45 „Mărfuri şi servicii neatribuite altor alineate” – 107,2  mii 

lei  necesare pentru remunerarea persoanelor implicate (3 pers. x 25 zile 

x 1429 lei). 

 

8. Monitorizarea noilor mecanisme de investigare a abaterilor de la etica 

profesională (acțiunea 4.2.3.3) – 100,0 mii lei, inclusiv: 

- art. 113.45 „Mărfuri şi servicii neatribuite altor alineate” – 100,0 mii lei 

necesare pentru contractarea experţilor. 

 

9. Crearea registrului electronic unic al agenţilor economici şi organizaţiilor 

necomerciale (acțiunea 5.3.2.2) – 1594,5 mii lei, inclusiv: 

- art. 113.30 „Lucrări de informatică şi calcul” – 1594,5 mii lei necesare 

pentru elaborarea SOFT. 

 

10.  Elaborarea și implementarea sistemului electronic de evidență a cazurilor de 

reținere, arest și detenție (acțiunea 6.4.4.3) – 900,0 mii lei, inclusiv: 

- art. 113.30 „Lucrări de informatică şi calcul” – 900,0 mii lei necesare 

pentru elaborarea SOFT. 

 

11.  Crearea secretariatului Consiliului național pentru reforma organelor de 

ocrotire a normelor de drept (acțiunea 7.1.1.2) – 843,0 mii lei, inclusiv: 

-    art. 113.03 „Rechizite de birou, materiale şi obiecte de uz gospodăresc” 

– 33,9 mii lei, din care 29,0 mii lei sunt necesare pentru procurarea 

tehnicii de calcul (5 PC. x 5800 lei) şi a rechizitelor de birou în sumă de 

4,9 mii lei; 

- art. 113.45 „Mărfuri şi servicii neatribuite altor alineate” – 809,1 mii 

lei, inclusiv antrenarea 8 persoane în scopul monitorizării procesului de 

reformare a justiţiei – 689,2 mii lei, remunerarea coordonatorului 

pentru reforma organelor de ocrotire a normelor de drept– 119,9 mii lei 

(calculul se anexează)  

 

12.   Organizarea ședințelor ale Consiliului național pentru reforma organelor de 

ocrotire a normelor de drept (acțiunea 7.1.1.3) – 6,0 mii lei, inclusiv: 

- art. 113.19 „Arendarea bunurilor” – 6,0 mii lei necesare pentru 

arendarea sălii în scopul organizării ședințelor Consiliului (2 ședințe x 

3000 lei). 

 

13.   Organizarea cursurilor de instruire a personalului Ministerului Justiției în 

baza planurilor de instruire elaborate (acțiunea 7.1.3.6) – 204,7 mii lei, 

inclusiv: 

art. 113.21 „Formarea profesională” – 93,6 mii lei necesare pentru 

achitarea taxei de participare la cursurile de instruire în instituțiile UE  

          (700 EUR x 8 pers. x 16,72 lei); 
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art. 114.02 „Deplasări peste hotare” – 111,1 mii lei necesare pentru 

achitarea cheltuielilor de deplasare la cursurile de instruire, inclusiv:  

- cazare  – 48,2 mii lei (120 EUR x 8 pers. x 3 zile x 16,72 lei); 

- diurne  – 16,1 mii lei (40 EUR x 8 pers. x 3 zile x 16,72 lei); 

- transport tur/retur – 46,8 mii lei (350 euro x 8 pers. x 16,72 lei) 

    

14.   Asigurarea unor condiţii adecvate de lucru personalului Ministerului 

Justiției pentru a eficientiza activitatea acestuia (acțiunea 7.1.3.7) – 4977,0 

mii lei, inclusiv: 

- art. 113.18 „Reparaţia curentă a utilajului și echipamentelor” – 205,0 

mii lei, necesare pentru achitarea serviciilor de dezvoltare a 

infrastructurii de rețea; 

- art. 113.30 „Lucrări de informatică şi calcul” – 800,0 mii lei, din care 

600,0 mii lei sunt necesare pentru achitarea serviciilor de administrare a 

centrului de date și bazei de date, 120,0 mii lei pentru achitarea 

serviciilor de administrare a rețelei și securității și 80,0 mii lei pentru 

externalizarea gestiunii incidentelor (service desk); 

-   art. 242.00 „Procurarea mijloacelor fixe” – 472,0 mii lei necesare pentru 

procurarea computerilor (59 PC x 8,0 mii lei); 

- art. 243.04 „Reparaţia capitală a clădirii administrative” – 3500,0 mii 

lei, necesare pentru efectuarea reparaţiei capitale a sediului 

Ministerului Justiţiei; 

 

15.  Organizarea reuniunilor periodice comune ale reprezentanților instituțiilor 

din sectorul justiției privind planificarea strategică și monitorizarea reformei 

(acțiunea 7.1.5.2) – 26,2 mii lei, inclusiv: 

- art. 113.45 „Mărfuri şi servicii neatribuite altor alineate” – 26,2 mii lei 

necesare pentru organizarea reuniunilor (7 piloane * 10 pers. * 25 

reuniuni x 15 lei). 

 

16.   Crearea bazei de date on-line privind procesul de elaborare a actelor 

normative (de la stadiul de proiect pînă la cel de act publicat) (acțiunea 

7.2.3.3) – 3471,4 mii lei, inclusiv: 

- art. 113.30 „Lucrări de informatică şi calcul” – 3471,4 mii lei necesare 

pentru elaborarea SOFT. 

  

17.   Organizarea reuniunilor periodice dintre reprezentanții sectorul 

neguvernamental și reprezentanții sectorului justiției (acțiunea 7.3.2.2) – 2,0 

mii lei, inclusiv: 

- art. 113.45 „Mărfuri şi servicii neatribuite altor alineate” – 2,0  mii lei 

necesare pentru organizarea reuniunilor (3 reuniuni * 45 pers.* 15 lei). 

 

Total:   15 260,7 mii lei                                                                                            

 

 

               Şeful interimar al Direcţiei economico- 

               financiare şi administrative                  S. Marchitan  


