
Raport anual privind informația plasată pe site-ul Ministerului 

Justiției, anul 2013 

Transparența decizională 

Proiecte de acte normative remise spre examinare Guvernului 

1. Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.950 din 14 

octombrie 1997, Nota informativă 

2. Proiectul Legii cu privire la administratorii autorizaţi şi Nota informativă 

3. Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 474 din 28 

aprilie 1998 şi Nota informativă la acest proiect. 

4. Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.100-XV din 26 aprilie 2001 privind 

actele de stare civilă, Nota informativă (română, rusă) la acest proiect și Sinteza obiecțiilor și 

propunerilor 

5. Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative, Nota informativă și 

Sinteza obiecțiilor și propunerilor (nr.d/o 21) 

6. Proiectul Legii pentru modificarea articolului 16 din Legea nr. 39-XIII din 7 aprilie 1994 despre 

statutul deputatului în Parlament, Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor la acest 

proiect 

7. Proiectul Hotărîrii de Guvern, cu privire la transmiterea unor bunuri imobile, Nota informativă și 

Sinteza obiecțiilor și propunerilor 

8. Proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr.192-XIV din 

12 noiembrie 1998 privind Casa Națională a Valorilor Mobiliare, Legea contenciousului 

administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 și Codul audiovizualului al Republicii Moldova 

nr.260-XVI din 27 iulie 2006), Nota informativă, Sinteza obiecțiilor și propunerilor a 

autorităților interesate și Sinteza la raportul anticorupție 

9. Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 297-XIV din 24 februarie 1999 cu 

privire la adaptarea socială a persoanelor eliberate din locurile de detenție, Nota informativă, 

Sinteza obiecțiilor și propunerilor a autorităților interesate și Sinteza la raportul anticorupției 

10. Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 474 din 28 

aprilie 1998, Nota informativă, Sinteza obiecțiilor și propunerilor, Sinteza recomandărilor expuse 

în raportul de expertiza anticorupție 

11. Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 474 din 28 

aprilie 1998, şi Notă informativă – exclus  



12. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu 

privire la petiționare, Nota informativă, Sinteza obiecțiilor și propunerilor a autorităților intersate 

și Sinteza la raportul anticorupție 

13. Proiectul Legii privind modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului adoptat prin 

Legea nr. 797-XII din 2 aprilie 1996 și Nota informativă 

14. Proiectul Legii pentru completarea Legii mr. 198-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la asistența 

juridică garantată de stat, Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor 

15. Proiectul de Hotărîre a Guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului 

nr. 1181 din 22.12.2010 privind monitorizarea procesului de implementare a legislației, Nota 

informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor 

16. Proiectul Legii pentru modificarea unor acte legislative, Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și 

propunerilor 

17. Proiectul Legii pentru completarea articolului 7 alineatul (1) litera a) din Legea nr. 768-XIV din 

2 februarie 2000 privind statutul alesului local, Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și 

propunerilor 

18. Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 48 din 22 martie 2012 privind 

sistemul de salarizare a funcționarilor publici, Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și 

propunerilor 

19. Proiectul Hotîrîrii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile, Nota informativă și 

Sinteza obiecțiilor și propunerilor 

20. Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 827 din 10 

septembrie 2010 privind organizarea și funcționarea organelor de probațiune, Nota informativă și 

Sinteza obiecțiilor și propunerilor 

21. Proiectul Legii cu privire la Avocatul poporului, Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și 

propunerilor 

22. Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale 

Guvernului (Hotărîrea Guvernului nr. 163, din 15.02.2007 cu privire la optimizarea structurii 

Ministerului Justiției și aprobarea Regulamentului privind aplicarea apostilei Anexa nr.1 la 

Hotărîrea Guvernului nr. 241 din 06.03.2006), Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și 

propunerilor 

23. Proiectul Legii privind răspunderea disciplinară a judecătorilor, Nota informativă și Sinteza 

obiecțiilor și propunerilor 

24. Proiectul de lege, privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru 

aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului și 

Nota informativă 



25. Proiectul de hotărîre a Guvernuluicu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale 

Guvernului, Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor 

26. Proiectul Legii cu privire la actele normative și Nota informativă 

27. Proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal, Codul de 

procedură penală, Codul de executare, Codul contravențional) Nota informativă și Sinteza 

obiecțiilor și propunerilor 

28. Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii 

Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008, Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și 

propunerilor 

29. Proiectul Legii cu privire la actele normative și Nota informativă – completare cu Sinteza 

obiecțiilor și propunerilor, Sinteza obiecțiilor și propunerilor CNA, Sinteza obiecțiilor și 

propunerilor OSCE 

30. Proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (măsuri anticorupție 

prevăzute în Pilonul IV al SRSJ), Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor 

31. Proiectul Legii privind testarea integrității profesionale, Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și 

propunerilor 

32. Proiectul Legii pentru modificarea unor acte legislative (privind contracararea activității 

extremiste), Nota informativă,Sinteza obiecțiilor și propunerilor și Sinteza obiecțiilor și 

propunerilor CNA 

33. Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii 

Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003, Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor 

34. Proiectul Hotărîrii Guvernului despre aprobarea Regulamentului cu privire la reprezentantul 

Guvernului în Parlament și la Curtea Constituțională, Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și 

propunerilor 

35. Proiectul Hotărîrii Guvernului privind desemnarea reprezentantului Guvernului în Parlament și 

la Curtea Constituțională și Nota informativă 

36. Proiectul Legii privind acordarea de facilitați la preschimbarea pașapoartelor de tip ex-

sovietic,Nota informativa și Sinteza obiecțiilor și propunerilor.  

37. Proiectul Legii nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice, Codul 

contravenţional al Republicii Moldova, Legea nr. 64 din 23 aprilie 2010 cu privire la libertatea 

de exprimare,Nota informativa și Sinteza obiecțiilor și propunerilor 

38. Proiectul Legii privind modificarea unor acte legislative (Codul penal,Codul de executare),Nota 

informativeă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor 



39. Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Statutului executării pedepsei de către 

condamnați aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 583 din 26 mai 2006, Nota informativă și 

Sinteza obiecțiilor și propunerilor 

40. Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 239 privind transparența în procesul 

decizional, Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor 

41. Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative și Nota informativă 

42. Proiectul Hotărîrii Guvernului privind modificarea și completarea anexei despre inițierea 

negocierilor asupra Acordului inetrministerial de colaborare în domeniul justiției la Hotărîrea 

Guvernului nr. 698 din 3 iunie 2002, Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor 

 

1. Proiectul Legii cu privire la actele normative și Nota informativă – actualizare proiect 

Proiecte de acte normative remise spre coordonare 

1. Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire 

la petiţionare şi Nota Informativă 

2. Hotărîrea Guvernului privind aprobarea Proiectului Legii pentru modificarea şi completarea unor 

acte legislative 

3. Proiectul Legii cu privire la mediere şi Nota Informativă la acest proiect 

4. Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (în domeniul contracarării 

activităţii extremiste) şi Nota Informativă 

5. Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare"şi Nota Informativă 

6. Proiectul Legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative şi Nota Informativă 

7. Proiectul de Lege pentru modificarea si completarea legii 297 si nota informativa 

8. PROIECTUL  HOTĂRÎRII GUVERNULUI, PRIVIND MONITORIZAREA PROCESULUI DE IMPLEMENTARE A 

LEGISLAŢIEI PENTRU SEMESTRUL I AL ANULUI 2013 ŞI NOTA INFORMATIVĂ 

9. Proiectul de lege privind importul unor autovehicule și Nota informativă 

10. Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea  unor acte legislative (elaborat în scopul 

punerii de acord a prevederilor cadrului legislativ în vigoare care reglementează mecanismul de 

reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale 

procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti) şi Nota informativă la acesta 

11. Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.198-XVI din 26 iulie 2007 cu privire 

la asistența juridică garantată de stat și Nota informativă 

12. Substituire (la punctul 55) 

13. Proiectul Legii privind modificarea  şi completarea Regulamentului Parlamentului adoptat prin 

Legea nr.797 din 2 aprilie 1996 și Nota informativă 



14. Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 48 din 22 martie 2012 privind 

sistemul de  salarizare a funcţionarilor publici și Nota informativă la acest proiect 

15. Proiectul Legii cu privire la organizarea activității notarilor și Nota informativă 

16. Proiectul de Hotărîre a Guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului 

nr.1181 din 22.12.2010 privind monitorizarea procesului de implementare a legislației și Nota 

informativă 

17. Proiectul de ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministrului Justiției nr. 331 

din 6 septembrie 2006 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prezentare a 

condamnaților grav bolnavi pentru liberarea de la executarea pedepsei și Nota informativă 

18. Proiectul Legii pentru modificarea articolului 7 alineatul (1) litera a) din Legea nr. 768-XVI din 

2 februarie 2000 privind statutul alesului local și Nota informativă 

19. Proiectul Hotărîrii Guvernului nr. 827 din 10 septembrie 2010 privind organizarea și 

funcționarea organelor de probațiune și Nota informativă 

20. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Clasificatorul unic al 

funcțiilor publice, aprobat prin Legea nr. 155 din 21 iulie 2011, Legea nr 48 din 22 martie 2012 

privind sistemul de salarizare a funcțiilor publice) și Nota informativă 

21. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal, Codul de 

procedură penală, Codul de executare, Codul contravențional) și Nota informativă 

22. Proiectul Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (elaborat în scopul 

executării prevederilor art. 17 al Legii nr. 221 din 05.11.2010 privind deetalizarea publicațiilor 

periodice) și Nota informativă 

23. Proiectul Legii cu privire la avocatul poporului și Nota informativă 

24. Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 113 din 17 iunie 2010 privind 

executorii judecătorești (elaborat în vederea executării acțiunii 2, domeniul specific de 

intervenție 3.2.1 și acțiunii 2, domeniul specific de intervenție 3.3.2 din Planul de acțiuni pentru 

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

Hotărîrea Parlamentului nr. 6 din 16 februarie 2012) și Nota informativă 

25. Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 113 din 17 iunie 2010 privind 

executorii judecătorești (elaborat în vederea executării acțiunii 2, domeniul specific de 

intervenție 3.2.1 și acțiunii 2, domeniul specific de intervenție 3.3.2 din Planul de acțiuni pentru 

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

Hotărîrea Parlamentului nr. 6 din 16 februarie 2012) și Nota informativă – modificare la Notă 

26. Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 264-XVI din 11 decembrie 2008 

privind autorizarea și plata interpreților și traducătorilor antrenați de Consiliul Superior al 



Magistraturii, de Ministerul Justiției, de organele procuraturii, organele de urmărire penală, 

instanțele judecătorești, de notari, avocați și de executorii judecătorești și Nota informativă 

27. Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii 

Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008, Nota informativă a proiectului, Sinteza obiecțiilor 

și propunerilor la proiect (în baza avizelor), Sinteza obiecțiilor și propunerilor (în baza raportului 

de expertiză anticorupție) 

28. Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr. 1104-XV din 

6 iunie 2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție, Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 

2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, Legea nr. 48 din 22 martie 2012 

privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici) și Nota informativă 

29. Proiectul de Hotărîre a Guvernului privind desemnarea organului responsabil de realizarea 

prevederilor art. 14 al Convenției internaționale privind eliminarea tuturor formelor de 

discriminare rasială și Nota informativă 

30. Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 113 din 17 iunie 2010 privind 

executorii judecătorești (elaborat în vederea executării acțiunii 2, domeniul specific de 

intervenție 3.2.1 și acțiunii 2, domeniul de intervenție 3.3.2 din Planul de acțiuni pentru 

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

Hotărîrea Parlamentului nr. 6 din 16 februarie 2012), Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și 

propunerilor 

31. Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale 

Guvernului (Hotărîrea Guvernului nr. 163, din 15.02.2007 şi Anexa nr. 1 la Hotărîrea 

Guvernului nr. 241 din 06.03.2006) și Nota informativă 

32. Proiectul Legii cu privire la actele normative, Nota informativă, Sinteza obiecțiilor și 

propunerilor, Sinteza obiecțiilor și propunerilor CNA și Sinteza obiecțiilor și propunerilor OSCE 

33. Proiectul Legii cu privire la Avocatul poporului și Nota informativă 

34. Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii 

Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 și Nota informativă 

35. Proiectul Hotărîrii Guvernului despre aprobarea Regulamentului cu privire la reprezentantul 

Guvernului în Parlamentul Republicii Moldova și la Curtea Constituțională și Nota informativă 

36. Proiectul de Hotărîre a Guvernului cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale 

Guvernului și Nota informativă 

37. Proiectul de lege pentru modificarea și completarea articolelor 449 și 450 din Codul de 

procedură civilă și Nota informativă 

38. Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Codul prnal și Codul de executare) și 

Nota informativă 



39. Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr. 294-XVI din 21 decembrie 

2007 privind partidele politice, Codul contravențional al Republicii Moldova și Legea nr. 64 din 

23 aprilie 2010 cu privire la libertatea de exprimare) și Nota informativă 

40. Proiectul de lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru 

aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului și 

Nota informativă 

41. Proiectul Legii cu privire la acordarea de facilități persoanelor deținătoare a pașapoartelor de tip 

sovietic și Nota informativă 

42. Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii 

Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 și Nota informativă 

43. Proiectul Legii pentru completarea unor acte legislative și Nota informativă 

44. Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative și Nota informativă 

45. Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative și Nota informativă – 

substituire  

46. Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparența în procesul decizional și Nota informativă 

47. Proiectul Legii cu privire la organizarea activității notarilor și Nota informativă 

48. Proiectul cu privire la modificarea Statutului executării pedepsei de către condamnați aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 583 din 26 mai 2006 și Nota informativă 

49. Proiectul Legii cu privire la organizarea activității notarilor și Nota informativă – actualizare 

proiect 

50. Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la constituirea Comisiei de cercetare prealabilă pentru 

declararea utilităţii publice de interes naţional a terenului cu suprafaţa de 0,08 ha amplasat pe str. 

Lenin 185 mun. Comrat" şi Nota informativă 

51. Proiectul Legii cu privire la organizarea activităţii notarilor și Nota informativa 

52. Proiectul Legii pentru modificarea art.251 din Codul penal al Republicii Moldova și Nota 

informativă 28.10.2013-06.11.2013 

53. Proiectul Hotarîrii de Guvern cu privire la aprobarea Planului Național de Armonizare a 

Legislației pentru anul 2014(PNAL 2014)și Nota informativă 

54. Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Sistemul 

informațional automatizat "Registrul persoanelor reținute, arestate și condamnate" și Nota 

informativă 

55. Proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative și Nota informativă 



56. Proiectul de ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministerului Justiției nr. 

298 din 6 august 2007 privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la procedura compensării 

privilegiate a zilelor de muncă din contul duratie pedepsei și Nota informativă 

57. Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii 

Moldova la Convenția europeană privind supravegherea infractorilor condamnați condiționat sau 

eliberați condiționat, semnată la Strasbourg, la 30 noiembrie 1964 și Nota informativă 

58. Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative și Nota informativă 

59. Proiectul Legii cu privire la mediere, Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor 

60. Proiectul Hotărîrii Guvernului despre aprobarea Regulamentului cu privire la Serviciul Stare 

Civilă și Nota informativă 

61. Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (în domeniul contracarării 

activității extremiste), Nota informativă și Sinteza obiecțiilor și propunerilor 

62. Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului Direcţiei de justiţie a 

Găgăuziei", Nota informativă şi Sinteza obiecţiilor şi propunerilor (în baza avizelor anterioare) 

63. Proiectul Decretului Președintelui privind inițierea negocierilor asupra proiectului Tratatului 

între Republica Moldova și Republica Belarus privind transferul persoanelor condamnate la 

privațiune de libertate pentru continuarea executării pedepsei, Nota informativă și textul 

Tratatului (rom / rus) 

Consultaţii publice 

1. Se propune pentru consultarea publică proiectul Ordinului cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind funcționarea sistemului de petiționare în cadrul Serviciului Stare Civilă 

2. Se propune consultărilor publice proiectul Propunerii de Politică Publică cu tematica ,,Servicii 

medicale de calitate pentru persoanele deținute în penitenciare” 

3. Consultare publică cu privire la Proiectul Foii de Parcurs pentru implementarea legii cu privire la 

asigurarea egalității  

Anunţuri privind iniţierea elaborării de acte normative 

1. Anunţ privind iniţierea procedurii de modificare a cadrului normativ privind asigurarea 

transparenţei decizionale 

2. Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a cadrului normativ necesar pentru activitatea 

organelor abilitate cu investigarea abaterilor de la etica profesională 



3. Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a unui proiect de act normativ privind implicarea 

reprezentanţilor societăţii civile în procesul de supraveghere a legislaţiei cu privire la etica 

profesională a reprezentanţilor sectorului justiţiei 

4. Anunţ privind iniţierea procedurii de modificare a cadrului normativ privind societățile 

comerciale 

5. Anunț privind inițierea procedurii de elaborare a Codului de etică și conduită pentru membrii 

Guvernului 

 Reglementare 

1. Regulamentul privind menținerea paginii oficiale Web a Ministerului Justiției 

 

1. Transparența decizională – o rubrică nouă “Rapoarte anuale” 

2. Raportul pentru anul 2011 

3. Raportul pentru anul 2012 

 

1. Transparența decizională – o rubrică nouă “Proiecte de tratate internaționale avizate” 

2. Proiecte de acte internaţionale avizate de către Direcția Relații Internaționale și Integrare 

Europeană, Ministerul Justiției 

3. Proiecte de acte internaţionale avizate de către Direcția Relații Internaționale și Integrare 

Europeană, Ministerul Justiției – actualizare  

Noutăţi 

1. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărârea sa în cauza Mitrofan contra 

Republicii Moldova 

2. Ministrul Justiţiei cere înăsprirea sancţiunilor aplicate judecătorului Grigore Zubati de Colegiul 

disciplinar pentru hotărâri ilegale luate în interesul unor colegi de serviciu 

3. Proiectul noii Legi cu privire la mediere va contribui la edificarea unui sistem judiciar modern, 

soluţionarea mai rapidă a litigiilor şi decongestionarea instanţelor de judecată 

4. Comisia de la Veneţia va prezenta în martie concluziile sale asupra proiectului Legii privind 

finanţarea partidelor politice din Moldova 

5. Comunicat 

6. Anunţ privind organizarea examenelor de atestare a traducătorilor și/sau interpreților autorizați, 

sesiunea de primăvară 2013 

7. Procesul de implementare al reformei în sectorul justiției a demarat cu succes 



8. Discuţii de specialitate pe marginea proiectului de Lege  privind organizarea activităţii notarilor 

9. Noul Proiect de Lege privind organizarea activității notarilor este discutat în cadrul unei mese 

rotunde 

10. Continuarea reformelor în domeniul drepturilor omului este o prioritate pentru Republica 

Moldova în avansarea dialogului cu Uniunea Europeană 

11. Ultimele evoluții privind combaterea torturii și relelor tratamente 

12. La Chișinău va avea loc cea de-a XII-a Reuniune a Subcomitetului nr.3 de Cooperare RM – UE 

13. Retrospectiva celei de-a XII-a Reuniuni a Subcomitetului nr.3 de Cooperare RM – UE 

14. Un grup de lucru va elabora conceptul privind modul de instituire a spațiilor de audiere a copiilor 

15. Penitenciarul din satul Goian a fost renovat pentru deținuții minori 

16. Schimb de experiență în domeniul justiției  

17. Ana Dabija a fost numită în funcția de director-interimar al Departamentului Instituțiilor 

Penitenciare 

18. Ministrul Justiției în exercițiu, Oleg Efrim a dispus intentarea procedurii disciplinare a 7 

judecători implicați în dosarul ÎS „Registru”  

19. Rezultatele primei evaluări din cadrul proiectului „Intervievarea structurată a copiilor victime şi 

martori ai crimelor” 

20. Oleg Efrim a fost reinvestit în funcția de Ministru al Justiţiei 

21. Anunţ privind selectarea membrilor Colegiului disciplinar al notarilor 

22. Ministrul Justiției al României va efectua o vizită oficială de lucru la Chișinău 

23. Negocierile între Republica Moldova şi Eurojust pentru încheierea Acordului de Cooperare 

24. Rezultatele vizitei oficiale de lucru la Chișinău a Ministrului Justiției al României 

25. Negocierile între Republica Moldova şi Eurojust pentru încheierea Acordului de Cooperare – 

publicarea pozei 

26. Un nou viceministru la Justiție. Guvernul a numit-o în această funcție pe Sabina Cerbu. În 

cealaltă funcție de viceministru a fost reconfirmat Vladimir Grosu 

27. Reforma Justiției discutată la Chișinău la cea de-a doua Reuniune a Parteneriatului Estic 

28. Examen medical obligatoriu pentru judecători și candidații la funcția de judecător  

29. Specialiștii Ministerului Justiției şi ai unor autorităţi din sectorul justiţiei beneficiază de 

traininguri în domeniul bugetării bazată pe performanţă 

30. Asigurarea legalității actelor notariale privind redobândirea cetățeniei românești - în vizorul 

autorităților de la Chișinău și București 

31. Schimb de experiență în domeniul reformării instituției ombudsman-ului din R. Moldova 

32. Anunţ privind organizarea concursului de selectare a unor consultanţi şi experţi pentru 

elaborarea unor studii 



33. Anunț privind organizarea dezbaterilor publice pe marginea studiilor privind funcționarea 

fiecăreia dintre profesiile conexe sistemului justiției 

34. Anunţ privind prelungirea termenului de selectare a membrilor Colegiului disciplinar al notarilor 

35. MJ şi PG au constituit un grup de lucru pentru reformarea Procuraturii 

36. Concurs de selectare a persoanelor interesate pentru participarea la Cursul de formare în 

domeniul medierii comerciale 

37. Demararea digitizării actelor de stare civilă 

38. Experții Consiliului Europei au prezentat un raport privind condițiile de detenție din R. Moldova 

39. R. Moldova a înregistrat progrese în domeniul probațiunii 

40. Ministrul Justiției, Oleg Efrim a avut o întrevedere bilaterală cu Ministrul Justiției al Lituaniei, 

Juozas Bernatonis 

41. Un nou viceministru la Justiție. Guvernul l-a numit în această funcție pe Nicolae Eșanu 

42. Ministrul Justiției, Oleg Efrim participă la cel de-al III-lea Forum juridic moldo-lituanian 

43. Un nou viceministru la Justiție. Guvernul l-a numit în această funcție pe Nicolae Eșanu – 

publicarea pozei 

44. Concurs public de selectare a unui expert pentru efectuarea studiului cu privire la sistemul de 

examinare al plîngerilor referitoare la activitatea serviciilor de probațiune și sistemului 

penitenciar 

45. Anunț cu privire la rezultatele etapei de preselectare pentru participarea le cursurile de formare 

în domeniul medierii comerciale 

46. Anunţ privind prelungirea termenului de depunere a actelor la concursul de selectare a unor 

consultanţi şi experţi pentru elaborarea unor studii 

47. Rezultatele finale ale concursului de selectare a candidaților pentru participarea la cursul de 

mediere comercială organizat de CEDR în Republica Moldova 

48. Uniunea Europeană sprijină aprofundarea reformei în domeniul justiției din Republica Moldova 

49. Ministerul Justiției a dispus controlul asupra activității unui grup de notari publici 

50. Lansarea serviciului e-apostila în R. Moldova 

51. Guvernul a aprobat Proiectul de Lege cu privire la avocatul poporului prezentat de Ministerul 

Justiției 

52. Încă trei tipuri de acte de stare civilă solicitate prin intermediul ghişeelor multi-media 

53. Anunț privind desfășurarea examenului de atestare a mediatorilor 

54. Ministrul Justiției, Oleg Efrim, se află la București, unde va participa la semnarea Acordului de 

soluționare amiabilă a disputei privind transmisiunea TVR1 în Moldova 

55. Anunţ privind prelungirea termenului de selectare a membrilor Colegiului disciplinar al notarilor 

56. Anunţ 



57. Viceministrul Justiției Republicii Moldova participă la Dialogul global cu privire la statul de 

drept și Agenda de dezvoltare Post-2015 

58. Conferinţa europeană privind transpunerea și implementarea legislaţiei Uniunii Europene 

59. Vizită de lucru la Penitenciarul nr.18- Brănești 

60. Concurs extins pentru selectarea membrilor Colegiului disciplinar al notarilor 

61. Anunţ privind achiziționarea serviciilor de elaborare a studiului privind eficiența procedurilor 

simplificate (medierea) 

62. INVITAŢIE DE PARTICIPARE la înaintarea ofertelor privind achiziţionarea serviciilor de 

elaborare a Strategiei de promovare a medierii și a Planului de acțiuni privind promovarea 

acesteia pentru perioada 2014-2016 

63. Ministerul Justiţiei a remis spre examinare Guvernului pachetul proiectelor de legi privind 

măsurile anti-corupţie 

64. Ministrul Justiției Oleg EFRIM a participat la prima reuniune a Miniștrilor de Justiție și 

Miniștrilor Afacerilor Interne din Parteneriatul Estic, desfășurată la Luxemburg în data de 7-8 

octombrie. 

65. Anunţ privind prelungirea termenului de selectare a membrilor Colegiului disciplinar al notarilor 

66. Reprezentanții Ministerului Justiției al Republicii Moldova participă la cel de-al 8-lea Forum 

Internațional privind e-Apostila desfășurat în Montevideo 

67.  Anunţ privind prelungirea termenului de selectare a membrilor Colegiului disciplinar al 

notarilor – actualizare  

68. Invitaţie de participare la înaintarea ofertelor pentru efectuarea studiului privind gradul de 

satisfacţie a vizitatorilor instanţelor judecătoreşti. 

69. „Răspunderea disciplinară a judecătorilor: studiul comparativ al practicilor din Lituania şi 

Moldova  6 – 7 noiembrie ” – seminar organizat în cadrul Ministerului Justiției 

70. Concepția de reformare a Procuraturii, propusă pentru dezbateri publice 

71. Comisia pentru implementarea Planului Naţional de Acţiuni în Domeniul Drepturilor Omului 

(PNADO) pentru anii 2011-2014 s-a întrunit în ședința la 18 noiembrie 2013 

72. Invitație la consultațiile publice 

73. Extinderea reţelei “ILECUs” în vederea sporirii cooperării poliţieneşti internaţionale 

74. Studiul privind criteriile de accedere in profesia de avocet 

75. UE a oferit 15 milioane de euro pentru reformele din justiţie 

76. Consultaţii publice privind proiectul „Servicii medicale de calitate pentru persoanele deţinute în 

penitenciare” 

77. Legislaţia naţională - tot mai aproape de cea a Uniunii Europene 



78. Anunţ privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selectare a unui cabinet/birou asociat 

de avocaţi, inclusiv avocaţi străini/companii de avocaţi străine, pentru reprezentarea intereselor 

Republicii Moldova 

79. Ministrul Justiţiei Oleg Efrim Vă urează „La mulți ani!" 

Structura Ministerului 

1. Publicarea organigramei 

2. Republicarea organigramei (modificare) 

3. Modificarea și completarea datelor 

 

Funcţii de conducere 

1. Ministru al Justiției, Oleg Efrim – Declarația pe venit pentru anul 2012 a ministrului Justiției, 

Oleg Efrim  

2. Ministru al Justiției, Oleg Efrim – Declaraţia de interese personale a Ministrului Justiţiei, 

Efrim Oleg (anul 2012) 

3. Viceministru al Justiției – Declarația pe venit pentru anul 2012 a Viceministrului Justiției, 

Vladimir Grosu 

4. Viceministru al Justiției –Declaraţia de interese personale a Viceministrului Justiţiei, Vladimir 

Grosu (anul 2012) 

5. Ministru al Justiției – Declarația pe venit pentru anul 2012 a Ministrului Justiției, Oleg Efrim – 

substituire 

6. Ministru al Justiției –Declaraţia de interese personale a Ministrului Justiţiei, Oleg Efrim (anul 

2012) – substituire 

7. Ministru al Justiției, Oleg Efrim –Declarația pe venit pentru anul 2012 a Ministrului Justiției, 

Efrim Oleg 

8. Ministru al Justiției, Oleg Efrim –Declaraţia de interese personale a Ministrului Justiţiei, Efrim 

Oleg (anul 2012) 

9. Nicolae Eșanu, Viceministru al Justiției 

10. Viceministru al Justiției, Sabina CERBU 

11. Viceministru al Justiției, Sabina CERBU – Declarația pe venit pentru anul 2012 a 

Viceministrului Justiției, Sabina CERBU 

12. Viceministru al Justiției, Sabina CERBU – Declaraţia de interese personale a Viceministrului 

Justiţiei, Sabina CERBU (anul 2012) 



13. Viceministru al Justiției, Nicolae Eșanu – Declarația pe venit pentru anul 2012 a 

Viceministrului Justiției, Nicolae EȘANU 

14. Viceministru al Justiției, Nicolae Eșanu – Declaraţia de interese personale a Viceministrului 

Justiţiei, Nicolae EȘANU (anul 2012) 

15. Ministrul Justiției, Oleg Efrim – acualizare  

Subdiviziunile ministerului 

1. Direcţia Apostilă / Contacte – modificare (2x) 

2. Actualizare 

3. Actualizare 

4. Direcția Cooperare Juridică Internațională – modificare 

5. Direcția Cooperare Juridică Internațională / Informații utile – Regulamentul de organizare 

și funcționare a Direcției Cooperare Juridică Internațională 

6. Direcția Economico-Financiară și Administrativă – Regulamentul de activitate a DEFA 

7. Direcția Apostilă / Cadru normativ  – Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției 

Apostilă  

8. Direcția Cooperare Juridică Internațională – Ghidul instrumentelor internationale referitor la 

acordarea asistentei juridice internationale – actualizare 

9. Direcția Organizații Necomerciale / Partide, Culte, Organizații / Partide / Rapoarte 

financiare ale unor partide – RAPORTUL FINANCIAR AL PARTIDULUI NAȚIONAL 

LIBERAL (perioada de raportare 2012) 

10. Direcția Organizații Necomerciale / Partide, Culte, Organizații / Partide / Rapoarte 

financiare ale unor partide – RAPORTUL FINANCIAR AL PARTIDULUI MOLDOVA 

UNITĂ -  "ЕДИНАЯ МОЛДОВА" (perioada de raportare 2012) 

11. Actualizare contacte 

12. Direcția organizații necomerciale / Partide, Culte, Organizații / Partide / Lista partidelor 

politice – actualizare 

13. Direcția organizații necomerciale / Partide, Culte, Organizații / Partide / Rapoarte 

financiare ale unor partide –  RAPORT FINANCIAR AL PARTIDULUI POLITIC 

MIȘCAREA POPULARĂ ANTIMAFIE 

14. Direcția organizații necomerciale / Partide, Culte, Organizații / Partide / Rapoarte 

financiare ale unor partide –  RAPORT FINANCIAR AL PARTIDULUI POLITIC CASA 

NOASTRĂ MOLDOVA 



15. Direcția organizații necomerciale / Partide, Culte, Organizații / Partide / Rapoarte 

financiare ale unor partide –   RAPORT FINANCIAR AL PARTIDULUI POLITIC 

PARTIDUL LIBERAL DEMOCRAT DIN MOLDOVA 

16. Direcția organizații necomerciale / Partide, Culte, Organizații / Partide / Rapoarte 

financiare ale unor partide –  RAPORT FINANCIAR AL PARTIDULUI POLITIC 

PARTIDUL SOCIALIȘTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA  

17. Direcția organizații necomerciale / Partide, Culte, Organizații / Partide / Rapoarte 

financiare ale unor partide –  RAPORT FINANCIAR AL PARTIDULUI POLITIC 

PARTIDUL DEMOCRAT DIN MOLDOVA 

18. Direcția organizații necomerciale / Partide, Culte, Organizații / Partide / Rapoarte 

financiare ale unor partide –   RAPORT FINANCIAR AL PARTIDULUI POLITIC 

PARTIDUL REPUBLICAN DIN MOLDOVA 

19. Direcția organizații necomerciale / Partide, Culte, Organizații / Partide / Rapoarte 

financiare ale unor partide –   RAPORT FINANCIAR AL PARTIDULUI POLITIC 

PARTIDUL LIBERAL 

20. Direcția organizații necomerciale / Partide, Culte, Organizații / Partide / Rapoarte 

financiare ale unor partide – RAPORT FINANCIAR AL PARTIDULUI POLITICPARTIDUL 

COMUNIȘTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA 

21. Direcția profesii și servicii juridice / Secția Notariat / Date de contact – modificare  

22. Modificarea și completarea datelor 

23. Serviciul Protocol Informare și Comunicare cu Mass-Media – Competența, Informații utile – 

completare 

24. Direcția Cooperare Juridică Internațională / Date de contact – completare  

25. Direcția control și audit intern / Competențe – informație ce ține de competența și 

responsabilitățile direcției 

26. Direcția control și audit intern / Competențe – Carta de audit intern (Regulamentul intern al 

direcției) 

27. Direcția control și audit intern / Informații utile – documente ce stau la baza activității 

direcției 

28. Direcția Cooperare Juridică Internaționale / Informații utile –Regulation on the organisation 

and functioning of the Department for International Legal Cooperation 

29. Direcția profesii și servicii juridice – Studiu privind funcţionarea profesiei de notar în 

Republica Moldova 

30. Direcția profesii și servicii juridice – Studiu privind funcţionarea profesiei de traducător și 

interpret autorizat în Republica Moldova 



31. Direcția profesii și servicii juridice – Studiu privind funcţionarea profesiei de administrator al 

insolvabilităţii în Republica Moldova 

32. Direcția profesii și servicii juridice – Studiu privind funcţionarea profesiei de avocat în 

Republica Moldova 

33. Direcția profesii și servicii juridice – Studiu privind funcţionarea profesiei de mediator în 

Republica Moldova 

34. Direcția organizații necomerciale / Partide / Lista partidelor politice –  Înregistrarea unui 

nou partid (nr.39) 

35. Direcția profesii și servicii juridice – misiunea, funcțiile și atribuțiile de bază ale direcției 

36. Direcția profesii și servicii juridice / Serviciul interpreți și traducători – Competențe – 

actualizare  

37. Direcția profesii și servicii juridice /  Serviciul interpreți și traducători – Informații utile – 

actualizare  

38. Direcția profesii și servicii juridice /  Serviciul interpreți și traducători – Zile de audiență – 

actualizare 

39. Direcția profesii și servicii juridice / Serviciul asistență juridică calificată și mediere – 

Competențe – actualizare  

40. Direcția profesii și servicii juridice / Serviciul asistență juridică calificată și mediere – Zile 

de audiență – actualizare  

41. Direcția profesii și servicii juridice / Secția notariat – Competența – actualizare  

42. Direcția profesii și servicii juridice / Secția notariat – Zile de audiență – actualizare  

43. Direcția profesii și servicii juridice / Secția executori judecătorești – Competența – 

actualizare  

44. Direcția profesii și servicii juridice / Secția executori judecătorești – Zile de audiență – 

actualizare  

45. Direcția profesii și servicii juridice – Studiu privind funcţionarea profesiei de administrator al 

insolvabilităţii în Republica Moldova – modificare 

46. Direcția control și audit intern / Zile de audiență – excludere 

47. Direcția profesii și servicii juridice / Serviciul asistență juridică calificată și mediere / 

Informații utile – completare  

48. Direcția profesii și servicii juridice / Serviciul asistență juridică calificată și mediere / Zile 

de audiență – actualizare 

49. Serviciul arhivă / Competența – completare  

50. Serviciul arhivă / Informații utile – completare  

51. Serviciul arhivă / Zile de audiență – completare  



52. Direcția Relații Internaționale și Integrare Europeană / Competența – completare 

53. Direcția Generală Agent Guvernamental – REGULAMENTUL de organizare și funcționare a 

Direcției Generale Agent Guvernamental 

54. Direcția Generală Agent Guvernamental / Direcția reprezentare la CEDO / Competența – 

completare 

55. Direcția Generală Agent Guvernamental / Direcția reprezentare la CEDO / Informații utile 

– completare 

56. Direcția Generală Agent Guvernamental / Direcția analizăși executare a horărîrilor CEDO 

/ Competența – completare 

57. Direcția Generală Agent Guvernamental / Direcția analizăși executare a horărîrilor CEDO 

/ Informații utile – completare 

58. Direcția Generală Agent Guvernamental / Direcția contencios / Competența – completare 

59. Direcția Generală Agent Guvernamental / Direcția contencios / Informații utile – 

completare 

60. Direcţia Profesii şi Servicii Juridice/ Secţia notariat / Informaţii utile – completare  

61. Cabinetul ministrului / Competența – completare 

62. Cabinetul ministrului / Date de contact – completare 

63. Cabinetul ministrului / Informații utile – completare 

64. Date de contact – actualizare 

65. Direcția generală legislație – actualizare  

66. Direcția denerală agent guvernamental – actualizare  

67. Serviciul protocol, informare și comunicare cu mass-media – actualizare  

68. Direcția apostilă / Apostilare – acualizare  

69. Direcția apostilă / Supralegalizare – acualizare  

70. Direcția apostilă / Cadru normativ – acualizare  

71. Direcția profesii și servicii juridice – actualizarea datelor de contact 

72. Serviciul interpreți și traducatori-Eliminarea la rubrica “date de contact”a poziției Vîlcu-

Bajurean Natalia în legatura cu eliberarea persoanei în cauză  

73. Direcția control și audit intern – Zile de audiență 

74. Direcția elaborare a actelor normative / Contacte – actualizare  

75. Direcția avizare a actelor normative / Contacte – actualizare 

76. Cooperare juridică internațională / Contacte – actualizare 

77. Analiză și executarea hotîrărilor CEDO / Contacte – actualizare 

78. Direcția contencios / Contacte – actualizare 

79. Secția resurse umane / Contacte – actualizare 



80. Direcția profesii și servicii juridice / Serviciul interpreți și traducători – Zile de audiență – 

actualizare  

81. Direcția organizații necomerciale –  Lista actelor necesare pentru înregistrarea simbolicii 

82. Direcția organizații necomerciale –  Lista actelor necesare pentru înregistrarea instituţiilor 

publice 

83. Direcția organizații necomerciale / Modele de acte pentru înregistrarea publicațiilor 

periodice –  Model de lista actelor pentru înregistrarea publicatiei periodice 

84. Direcția organizații necomerciale / Modele de acte pentru înregistrarea publicațiilor 

periodice –  Model de cerere 

85. Direcția organizații necomerciale / Modele de acte pentru înregistrarea publicațiilor 

periodice –  Model de lista colectivului de redacţie 

86. Direcția organizații necomerciale / Modele de acte pentru înregistrarea publicațiilor 

periodice –  Model de proces - verbal al colectivului de redacţie 

87. Direcția organizații necomerciale / Modele de acte pentru înregistrarea publicațiilor 

periodice –  Model de statut 

88. Direcția organizații necomerciale / Modele de acte pentru înregistrarea publicațiilor 

periodice –  Model de lista fondatorilor 

89. Direcția organizații necomerciale / Modele de acte pentru înregistrarea publicațiilor 

periodice –  Model de proces - verbal de constituire al fondatorilor 

90. Cooperare juridică internațională / Date de contact – actualizare 

91. Direcția contencios / Date de contact – actualizare 

92. Direcția control și audit intern / Date de contact – actualizare 

Autorităţi administrative  din  subordine  

1. Reînoire 

2. Departamentul de Administrare Judecătorească – actualizare  

3. Centrul de Informații Juridice / Date de contact – completare  

4. Centrul de armonizare a legislației / Informații utile – Baza de date a actelor Uniunii 

Europene transpuse în legislaţia naţională în perioada anilor 2007-2013 

5. Departamentul administrare judecătorească / Date de contact – actualizare   

6. Centrul de informații juridice / Informații utile – Regulamentul Direcției prelucrarea și 

difuzarea actelor juridice 

7. Centrul de informații juridice / Informații utile – Regulamentul Secției tehnologii 

informaționale și comunicații 

8. Centrul de informații juridice / Date de contact –  actualizare 



9. Departamentul instituțiilor penitenciare – actualizare 

10. Departametul de administrare judecătorească / Date de contact – actualizare 

11. Centrul de Informaţii Juridice / Structura Centrului de Informaţii Juridice – modificare 

12. Centrul de Informaţii Juridice / Zile de audiență – actualizare  

13. Centrul de Informaţii Juridice /Date de contact – actualizare  

14. Centrul de Informaţii Juridice / Structura Centrului de Informaţii Juridice – actualizare 

15. Departamentul de Administrare Judecătorească / Contacte – actualizare  

16. Centrul de Informaţii Juridice / Informații utile –  Ordinul Ministerului Justiției Nr. 38 din 

03.02.2006 cu privire la crearea Registrului dosarelor succesorale și a testamentelor și aprobarea 

Regulamentului acestuia 

17. Oficiul central de probatiune – redirecționarea adresei www.probatiune.gov.md   

18. Departamentul de Administrare Judecatorescă-rubrica date de contact includerea domnului 

Igor Codrea șef adjunct al Direcției administrare instanțelor judecătorești și serviciul 

management financiar și audit 

19. Centrul de informații juridice / Data de contact – actualizare 

Activitatea Ministerului 

Startegii  

1. Cadrul Bugetar pe Termen Mediu 2013-2015 

2. Programul de Dezvoltare Strategică 2012-2014 

Planuri  

1. PLANUL DE ACTIVITATE al MINISTERULUI JUSTIŢIEI pentru anul 2013 

2. Planul de activitate al Ministerului Justiţiei pentru anul 2013 – modificare  

3. Planul de finanțare (componenta de bază) și Nota informativă pentru anul 2013 

4. Planul de finanțare (mijloace speciale 010) și Nota informativă pentru anul 2013 

5. Planul de finanțare (mijloace speciale 214) și Nota informativă pentru anul 2013 

6. Planul de finanțare (alocații destinate reformei sectorului justiției) și Nota informativă pentru 

anul 2013 

7. Planul de acțiuni al Ministerului Justiției pentru implementarea Planului Național de Acțiuni în 

Domeniul Drepturilor Omului pe anii 2011-2014 

8. Planul de activitate al Ministerului Justiției pentru anul 2013 

9. Planul de activitate al Ministerului Justiției pentru anul 2013 – actualizare 

http://www.probatiune.gov.md/


10. Planul de activitate al Ministerului Justiției pentru anul 2013 – actualizare 

11. Planul de activitate al Ministerului Justiției pentru anul 2013 – actualizare 

12. Propuneri de buget pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016 pentru Subprogramul 01 

"Elaborare a politicilor de stat în domeniul justiției" 

13. Propuneri de buget pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016 pentru Subprogramul 17 

"Apostilare a actelor publice" 

14. Nota informativă la propuneri de buget pentru anul 2014, componenta de bază 

15. Nota informativă la propuneri de buget pentru anul 2016, componenta de bază 

16. Nota informativă la propuneri de buget pentru anul 2015, componenta de bază 

17. Nota informativă la propuneri de buget pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016, pentru 

alocațiile destinate realizării reformei în domeniul justiției 

18. Nota informativă la propuneri de buget pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016, mijloace 

speciale 

19. Nota informativă la propuneri de buget pentru anul 2014 și estimări pe anii 2015-2016, mijloace 

speciale (apostila) 

 

Rapoarte 

Rapoarte bugetare - trimestru III 

1. Raport privind executarea bugetului la 01.10.2012 din contul cheltuielilor de bază 

2. Raport privind incasarea și utilizarea mijloacelor speciale la 01.10.2012 - aparatul central  

3. Raport privind incasarea și utilizarea mijloacelor speciale la 01.10.2012 - Apostila 

Rapoarte bugetare - trimestru IV 

4. Raport privind executarea bugetului la 01.01.2013 din contul cheltuielilor de bază 

5. Raport privind incasarea și utilizarea mijloacelor speciale la 01.01.2013 - aparatul central  

6. Raport privind incasarea și utilizarea mijloacelor speciale la 01.01.2013 - Apostila  

7. RAPORT privind gradul de implementarea Planului Național de Acțiuni în Domeniul 

Drepturilor Omului (2011-2014) pe anul 2012 

8. RAPORT de activitate al Ministerului Justiției pentru semestrul I al anului 2013 

9. RAPORT privind gradul de realizare a acţiunilor din „Planul de acţiuni pe anii 2012 – 

2013”pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011–2015, în perioada 

semestrului I, 2013 

10. Raport privind executarea bugetului la 01.07.2013 din contul cheltuielilor de bază 

11. Raport privind încasarea și utilizarea mijloacelor speciale la 01.07.2013 - Aparatul Central 

12. Raport privind executarea bugetului la 01.10.2013 din contul cheltuielilor de bază 



13. Raport privind încasarea și utilizarea mijloacelor speciale la 01.10.2013 

14. RAPORT privind gradul de realizare a acţiunilor din Planului  de acţiuni pe anii 2012-2013 

pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011-2015, pentru trimestrul 3, 

2013 

15. Raport privind gradul de realizare a acţiunilor din „Planul de acţiuni pe anii 2012 - 2013" pentru 

implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011-2015, în perioada anului 2012 

16. Raport periodic implementarea Pactului Internațional cu privire la drepturile civile și politice 

17.  RAPORT de activitate al Ministerului Justiției pentru semestrul I al anului 2013– exclus  

Monitorizarea actelor normative 

1. RAPORT DE MONITORIZARE a procesului de implementare a Legii nr. 728 din 6 februarie 

1996 

2. Anexă la Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr. 728 din 6 februarie 

1996 cu privire la pomicultură 

3. Raportul de monitorizare a procesului de implementarea Legii comunicaţiilor electronice nr. 

241-XVI din 15 noiembrie 2007 

4. TABELUL obiecţiilor şi propunerilor autorităţilor administrative centrale şi furnizorilor de reţele 

şi servicii de comunicaţii electronice referitoare la procesul de implementare a Legii 

comunicaţiilor electronice nr. 241 -XVI din 15 noiembrie 2007 

5. Raport de monitorizare a procesului de implementare a Hotărîrii Guvernului nr.554 din 24 mai 

2004 cu privire la aprobarea Programului Naţional în domeniul turismului „Drumul Vinului în 

Moldova" 

6. RAPORT de monitorizare al procesului de implementare a Legii nr. 93-XIV din 15.07.98 cu 

privire la patenta de întreprinzător 

7. Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Legii nr.71-XVI din 22.03.2007 cu 

privire la registre. 

8. R A P O R T  privind monitorizarea procesului de implementare a Legii nr.279-XIV din 

11.02.1999 „Cu privire la tineret" 

9. RAPORT despre monitorizarea procesului de implementare a Legii ocrotirii sanatatii nr. 411 din 

18 martie 1995 

10. Raport de monitorizarea procesului de implementarea Legii nr.589- XIII din 22.09.1995 cu 

privire la rezervele materiale de stat şi de mobilizare 

11. RAPORT cu privire la monitorizarea procesului de implimentare a legislaţiei 

12. Raport despre monitorizarea procesului de implementare a Legii nr. 241-XVI din 20.11.2008 

privind donarea de sînge şi transfuzia sanguină 



13. Raport privind monitorizarea Regulamentului cu privire la modul de perfectare şi 

eliberare a actelor de identitate ale Sistemului naţional de paşapoarte, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 376 din 6 iunie 1995. 

14. Raportul de monitorizare în semestrul II 2012 a procesului de implementare a Legii nr. 1540 din 

25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului 

15. RAPORT PRIVIND REZULTATELE MONITORIZĂRII PROCESULUI DE 

IMPLEMENTARE A LEGISLAŢIEI PENTRU ANUL 2012 

16. PROIECTUL  HOTĂRÎRII GUVERNULUI, PRIVIND MONITORIZAREA PROCESULUI DE IMPLEMENTARE A 

LEGISLAŢIEI PENTRU SEMESTRUL I AL ANULUI 2013 ŞI NOTA INFORMATIVĂ 

 

1. Activitatea Ministerului – Proiecte de studii 

2.  Perfecţionarea cadrului normativ pentru a asigura specializarea persoanelor care lucrează cu 

copiii aflaţi în contact cu sistemul  justiţiei 

Studii 

1. Perfecţionarea cadrului normativ pentru a asigura specializarea persoanelor care lucrează cu 

copiii aflaţi în contact cu sistemul  justiţiei 

Servicii 

Apostilă 

 

1. Informații publice – Lista statelor părți la Convenția de la Haga din 5 octombrie 1961 cu privire 

la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine 

2. Contacte – modificare (2x) 

3. Informații publice /  Care este procedura de depunere/ridicare a actelor? – Model cerere 

4. Informații publice – actualizare  

5. Supralegalizarea actelor – actualizare  

6. Aplicarea Apostilei – actualizare  

7. Ce acte se supun apostilării – actualizare  

8. Care este procedura de depunere/ridicare a actelor? – actualizare  

9. Servicii și prețuri – actualizare  

10. Legislația în domeniu – actualizare  

 



Achiziții Publice / Licitație publică 

1. Fişa informaţională a procedurii de achiziţie tip: Licitaţie publică nr. 13/00004 pentru achiziţia 

de: Servicii de transport aerian de pasageri pentru anul 2013 (bilete avia) 

2. Fişa informaţională a procedurii de achiziţie tip: Cerere a ofertelor de preţuri nr 13/00003 pentru 

achiziţia de: Jaluzele verticale 

3. Fişa informaţională a procedurii de achiziţie tip: Cerere a ofertelor de preţuri nr 13/00006 pentru 

achiziţia de: Servicii de traducere a documentelor din domeniu juridic 

4. Fișa informațională a procedurii de achiziție tip: Cerere a ofertelor de preţuri nr. 13/00036 pentru 

achiziția de: Serviciil de telefonie mobilă 

5. Înlocuire a informației noi cu cea din data de 01 februarie 

6. Contracte de achiziții publice încheiate, anul 2012 

7. Ordinul cu privire la componența nominală a grupului de lucru pentru achiziții publice al 

Ministerului Justiției 

8. Fișa informațională a procedurii de achiziție tip: Cerere a ofertelor de preţuri nr. 13/00120 pentru 

achiziția de: Servicii de reparaţie şi deservire tehnică a automobilelor 

9. Fișa informațională a procedurii de achiziție tip: Cerere a ofertelor de preţuri nr. 13/00127 pentru 

achiziția de: Servicii de telefonie mobilă – repetat 

10. Fișa informațională a procedurii de achiziție tip: Cerere a ofertelor de preţuri nr. 13/00216, 

pentru achiziția de: Servicii de administrare/întreţinere a centrului de procesare şi infrastructurii 

de reţea, stabilirea preţurilor de achiziţie pentru materialele şi OMVSD necesare lucrărilor de 

întreţinere 

11. DOCUMENTAŢIA-STANDARD a procedurii de achiziție tip: Licitaţie publică nr. 13/00197, 

pentru achiziția de: Servicii de consultanţă privind coordonarea şi implementarea Strategiei de 

Reformare a Sectorului Justiţiei şi a Planului său de acţiuni pentru anii 2011-2016 

12. Fișa informațională a procedurii de achiziție tip: Licitaţie publică nr. 13/00276 pentru achiziția 

de: Servicii de consultanţă privind coordonarea şi implementarea strategiei de Reformare a 

Sectorului Justiţiei şi a Planului său de acţiuni pentru anii 2011-2016 – repetat 

13. DOCUMENTAȚIA-STANDARD a procedurii de achiziție tip: Licitaţie publică nr. 13/00295, 

pentru achiziționarea mobilierului  

14. DOCUMENTAȚIA-STANDARD a procedurii de achiziție tip: Licitaţie publică nr. 13/00277, 

pentru achiziţionarea sistemului informatic integrat e-Apostila  

15. Întrebări și răspunsuri la întrebările de clarificare la licitația publică (DOCUMENTAȚIA-

STANDARD a procedurii de achiziție tip: Licitaţie publică nr. 13/00277, pentru achiziţionarea 

sistemului informatic integrat e-Apostila)  



16. DOCUMENTAȚIA-STANDARD a procedurii de achiziție tip: Licitație publică nr. 13/00407 

pentru achiziția de: Servicii de instruire a funcționarilor publici din cadrul Ministerului Justiției, 

"Servicii de perfecționare a personalului" 

17. DOCUMENTAȚIA-STANDARD a procedurii de achiziție tip: Licitație publică nr. 13/00406 

pentru achiziția de: Achiziționarea echipamentelor TIC și produse program 

18. DOCUMENTAȚIA-STANDARD a procedurii de achiziție tip: Licitație publică nr. 13/00404 

pentru achiziția de: Servicii de consultanță pentru elaborarea studiului referitor la metodele de 

modernizare a sistemului de evidență electronică a agenților economici și studiului privind 

crearea unui registru electronic unic 

19. DOCUMENTAȚIA-STANDARD a procedurii de achiziție tip: Licitație publică nr. 13/00410 

pentru achiziția de: Servicii de consultanță privind sistemele informatice 

20. INVITAȚIE DE PARTICIPARE a procedurii de achiziție tip: Cerere a ofertelor de prețuri nr. 

13/00437 pentru achiziția de: Servicii de elaborare a studiului privind regimul fiscal, de asigurare 

socială și medicală existent, a reprezentanților profesiilor conexe sectorului justiției 

21. INVITAȚIE DE PARTICIPARE a procedurii de achiziție tip: Cerere a ofertelor de prețuri nr. 

13/00444 pentru achiziția de: Servicii de elaborare a studiului privind mecanismele de 

răspundere disciplinară pentru fiecare profesie conexă sistemului justiției 

22. INVITAȚIE DE PARTICIPARE a procedurii de achiziție tip: Cerere a ofertelor de prețuri nr. 

13/00445 pentru achiziția de: Servicii de elaborare a studiului privind standardele etice prevăzute 

de codurile deontologice ale reprezentanților profesiilor conexe sistemului justiției 

23. INVITAȚIE DE PARTICIPARE a procedurii de achiziție tip: Cerere a ofertelor de prețuri nr. 

13/00443 pentru achiziția de: Servicii de elaborare a studiului privind mecanismele de stabilire a 

tarifelor pentru serviciile prestate de reprezentanții fiecărei profesii conexe sistemului justiției 

24. INVITAȚIE DE PARTICIPARE a procedurii de achiziție tip: Cerere a ofertelor de prețuri nr. 

13/00446 pentru achiziția de: Servicii de elaborare a standardelor de calitate pentru 

actele/acțiunile reprezentanților fiecărei profesii conexe sistemului justiției 

25. DOCUMENTAȚIA-STANDARD a procedurii de achiziție tip: Licitație publică nr. 13/00406 

pentru achiziția de: Achiziționarea echipamentelor TIC și produse program – actualizare  

26. DOCUMENTAȚIA STANDARD a procedurii de achiziție tip: Licitaţie publică nr. 13/00449 

pentru achiziția de: Servicii de consultanţă privind coordonarea şi implementarea Strategiei de 

Reformare a Sectorului Justiţiei şi a Planului său de acţiuni pentru anii 2011-2016 –repetat 

27. DOCUMENTAȚIA-STANDARD a procedurii de achiziție tip: Licitație publică nr. 13/00407 

pentru achiziția de: Servicii de instruire a funcționarilor publici din cadrul Ministerului Justiției, 

"Servicii de perfecționare a personalului" – actualizare  



28. DOCUMENTAȚIA-STANDARD a procedurii de achiziție tip: Licitație publică nr. 13/00406 

pentru achiziția de: Achiziționarea echipamentelor TIC și produse program – actualizare  

29. Scrisoarea nr.09-6559 din 17.07.2013 

30. Invitație la concurs pentru achiziționarea serviciilor de editare și tipărirea Manualului 

Judecătorului pentru cauze penale, prin metoda cererii ofertelor de prețuri nr. 3614-op/13 din “ 

26” iulie 2013 

Contracte de achiziții publice încheiate  

31. Contracte încheiate în anul 2012 

32. Contracte încheiate în anul 2013 

33. Planul achizițiilor publice 

34. Planul achizițiilor publice – Anunț de intenție 2013 

35. DOCUMENTAȚIA-STANDARD a procedurii de achiziție tip: Licitație publică nr. 13/00406 

pentru achiziția de: Achiziționarea echipamentelor TIC și produse program – actualizare  

36. Scrisoarea nr.09-6698 de prelungire a licitației 

37. Nota informativă la contestație 

38. INVITAŢIE LA CONCURS pentru achiziţionarea serviciilor prin metoda cererii ofertelor de 

preţuri  COP nr. 3935-op/13 din „12” august 2013 (REPETAT) 

39. Fișa informațională a procedurii de achiziție prin Cerere a ofertelor de prețuri nr. 13/00536 din 

12 august 2013 pentru achiziționarea serviciilor de elaborare a studiului privind mecanismele de 

stabilire a tarifelor pentru serviciile prestate de reprezentanții fiecărei profesii conexe sistemului 

justiției (REPETAT) 

40. Fișa informațională a procedurii de achiziție prin Cerere a ofertelor de prețuri nr. 13/00537 din 

12 august 2013 pentru achiziționarea serviciilor de elaborare a studiului privind standardele etice 

prevăzute de codurile deontologice ale reprezentanților profesiilor conexe sistemului justiției 

(REPETAT) 

41. Fișa informațională a procedurii de achiziție prin Cerere a ofertelor de prețuri nr. 13/00535 din 

13 august 2013 pentru achiziționarea serviciilor de elaborare a studiului privind mecanismele de 

răspundere disciplinară pentru fiecare profesie conexă sistemului justiției (REPETAT) 

42. Fișa informațională a procedurii de achiziție prin Cerere a ofertelor de prețuri nr. 13/00536 din 

12 august 2013 pentru achiziționarea serviciilor de elaborare a studiului privind mecanismele de 

stabilire a tarifelor pentru serviciile prestate de reprezentanții fiecărei profesii conexe sistemului 

justiției (REPETAT) – modificate  

43. Fișa informațională a procedurii de achiziție tip: Cerere a ofertelor de preţuri nr. 13/00538 din 

14.08.2013 pentru achiziționarea serviciilor de elaborare a standardelor de calitate pentru 

actele/acţiunile reprezentanţilor fiecărei profesii conexe sistemului justiţiei – REPETAT 



44. Fișa informațională a procedurii de achiziție tip: Cerere a ofertelor de preţuri nr. 13/00547 din 

14.08.2013 pentru achiziționarea serviciilor de elaborare a studiului privind regimul fiscal, de 

asigurare socială şi medicală existent, a reprezentanţilor profesiilor conexe sectorului justiţiei – 

REPETAT 

45. Fișa informațională a procedurii de achiziție tip: Cerere a ofertelor de preţuri nr. 13/00521 din 

19.08.2013 pentru achiziționarea serviciilor  de deservire a imprimantelor şi multifuncţionalelor, 

şi stabilirea preţurilor de achiziţie pentru consumabilele aferente 

46. Fișa informațională a procedurii de achiziție tip: Licitație publică nr.13/00546 din 19.08.2013 

pentru achiziționarea serviciilor de consultanță pentru elaborarea studiului referitor la metodele 

de modernizare a sistemului de evidență electronică a agenților economici și studiului privind 

crearea unui registru electronic 

47. Documentația-standard a procedurii nr. 13/00667 din 02.10.2013 pentru achiziționarea 

serviciilor de scanare a dosarelor și amplasarea lor într-un sistem informațional de management 

al documentelor scanate 

48. Documentația-standard a procedurii nr. 13/00667 din 02.10.2013 pentru achiziționarea 

serviciilor de scanare a dosarelor și amplasarea lor într-un sistem informațional de management 

al documentelor scanate – actualizare  

49. Documentația-standard a procedurii nr. 13/00667 din 02.10.2013 pentru achiziționarea 

serviciilor de scanare a dosarelor și amplasarea lor într-un sistem informațional de management 

al documentelor scanate – Întrebări și răspunsuri de clarificare la licitația publică 

50. Documentația-standard a procedurii nr. 13/00667 din 02.10.2013 pentru achiziționarea 

serviciilor de scanare a dosarelor și amplasarea lor într-un sistem informațional de management 

al documentelor scanate – Întrebări și răspunsuri de clarificare la licitația publică 

51. Documentația-standard a procedurii nr. 13/00667 din 02.10.2013 pentru achiziționarea 

serviciilor de scanare a dosarelor și amplasarea lor într-un sistem informațional de 

management al documentelor scanate – Întrebări și răspunsuri de clarificare la licitația publică 

52. Fișa informațională a procedurii de achiziție prin Cererea ofertelor de prețuri nr. 13/00728 pentru 

achiziționarea serviciilor de elaborare a studiului privind mecanismele de răspundere disciplinară 

pentru fiecare profesie conexă sistemului justiției – REPETAT 

53. Obiectul achiziţiei: Reparaţia capitală a clădirii Ministerului Justiţiei din str. 31 august 1989, nr. 

82, mun.Chisinau 

54. Fişa informaţională a procedurii de achiziţie tip: Cerere a ofertelor de preţuri nr. 13/00729 pentru 

achiziţia de: Servicii de elaborare a studiului privind standardele etice prevăzute de codurile 

deontologice ale reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei - REPETAT 



55. Fișa informațională a procedurii de achiziție prin Licitaţia publică nr. 13/00805 pentru 

achiziţionarea sistemului de gestiune a bibliotecii electronice de documente 

56. Documentația- Fișa informațională a procedurii de achiziție prin Licitaţia publică nr. 13/00793 

pentru achiziționarea serviciilor de instruire a funcţionarilor publici din cadrul Centrului de 

Armonizare a Legislaţiei din subordinea Ministerului Justiţiei “Servicii de perfecţionare a 

personalului” 

57. Documentația- Fișa informațională a procedurii de achiziție prin Cerere a ofertelor de preţuri nr. 

13/00821 pentru achiziționarea rechizitelor de birou, conform necesitatilor Ministerului Justiției 

al Republicii Moldova 

58. Fișa informațională a procedurii de achiziție prin Licitaţia publică nr. 13/00805 pentru 

achiziţionarea sistemului de gestiune a bibliotecii electronice de documente – Scrisoare de 

modificare nr. 09-10350 

59. Fișa informațională a procedurii de achiziție tip: Cerere a ofertelor de preţuri nr. 13/00847 pentru 

achiziția de: Servicii de realizare a unui filmuleţ video în domeniul medierii şi a spotului 

publicitar în baza acestuia 

60. Fișa informațională a procedurii de achiziție prin Cerere a ofertelor de preţuri nr. 13/00935 

pentru achiziționarea serviciilor de abonare pentru anul 2014 (ediţii periodice). 

61. Fișa informațională a procedurii de achiziție prin Licitaţia publică nr. 13/00887 pentru 

achiziționarea versiunii actualizate a sistemului de gestiune a Registrului de stat al actelor 

juridice al Republicii Moldova şi lucrări de implementare. Servicii de elaborare a conceptului e-

Legislaţie. 

62. Fișa informațională a procedurii de achiziție prin Licitaţia publică nr. 13/00886 pentru 

achiziţionarea Sistemul Informatic Automatizat (SIA) e-Probaţiune şi lucrări de implementare. 

63. Invitaţie de participare la concurs pentru achiziţionarea serviciilor prin metoda cererii ofertelor 

de preţuri COP nr. 5892/13 din „06” decembrie 2013, publicat în BAP nr. 93 din “26” noiembrie 

2013 

64. Fișa informațională a procedurii de achiziție prin Licitaţia publică nr. 13/00940 pentru 

achiziţionarea sistemului informatic integrat e-Retineri. 

65. Scrisoare-modificare nr.09/10984 din 27.11.2013” la Fișa informațională a procedurii de 

achiziție prin Licitaţia publică nr.13/00886 pentru achiziţionarea Sistemului Informatic 

Automatizat (SIA) e-Probaţiune şi lucrări de implementare. 

66. Fișa informațională a procedurii de achiziție prin Licitaţie publică nr. 13/00887 pentru 

achiziţionarea versiunii actualizate a sistemului de gestiune a Registrului de stat al actelor 

juridice al Republicii Moldova şi lucrări de implementare. Servicii de elaborare a conceptului e-

Legislaţie (modificare). 



Contracte de achiziții publice  

67.  Lista contractelor încheiate în anul 2013 

68. Fișa informațională a procedurii de achiziție tip: Licitaţie publică nr. 13/00953 pentru achiziția 

de: Achiziţionarea echipamente TIC și lucrări de trasare a rețelei transfer date 

69. Licitație Publică a fișei informaționale a procedurii de achiziție prin Licitația publică nr. 

13/00941 pentru achiziționarea serviciilor de telefonie mobilă, anul 2014 

70. Fișa informațională a procedurii de achiziție tip: Licitaţie publică nr. 13/00953 pentru 

achiziția de: Achiziţionarea echipamente TIC și lucrări de trasare a rețelei transfer date – 

Scrisoare de modificare 

71. Fișa informațională a procedurii de achiziție prin Cererea ofertelor de preţuri nr.13/01036, pentru 

achiziționarea serviciilor de traducere a documentelor din domeniul juridic pentru anul 2014 

72. Fișa informațională a procedurii de achiziție prin Licitaţie publică nr.13/01038 pentru 

achiziționarea serviciilor de transport aerian de pasageri pentru anul 2014 (bilete avia) 

Alte servicii 

1. Serviviul interpreți și traducători 

2. Serviviul interpreți și traducători – Servicii prestate de Serviciul interpreţi şi traducători 

3. Serviciul asistență juridică calificată și mediere 

4. Serviciul asistență juridică calificată și mediere – Serviciile prestate de Serviciul asistență 

juridică calificată și mediere 

5. Serviciul arhivă 

6. Servicii prestate de serviciul arhivă 

Persoane Autorizate 

Experți judiciari 

1. Actualizare liste 

2.  Actualizare liste 

3. Extras din Registrul de Stat al expertilor judiciari atestati (rom)  

4. Extras din Registrul de Stat al expertilor judiciari atestati (rus)  

5. Abrevieri utilizate  

6. LISTA EXPERŢILOR JUDICIARI PARTICULARI ATESTAŢI  

7. LISTA EXPERŢILOR PSIHIATRI 

8. LISTA EXPERŢILOR JUDICIARI MEDICO-LEGALI  



9. LISTA EXPERŢILOR ATESTAŢI AI CENTRULUI NAȚIONAL ANTICORUPŢIEI  

10. LISTA EXPERŢILOR ATESTAŢI DIN SUBDIVIZIUNILE CRIMINALISTICE ALE 

MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE  

11. LISTA EXPERŢILOR JUDICIARI AI CENTRULUI NAŢIONAL DE EXPERTIZE 

JUDICIARE DE PE LÎNGĂ MINISTERUL JUSTIŢIEI  

12. Extras din Registrul de Stat al expertilor judiciari atestati (rom)  

13. Extras din Registrul de Stat al expertilor judiciari atestati (rus)  

14. LISTA EXPERŢILOR JUDICIARI AI CENTRULUI NAŢIONAL DE EXPERTIZE 

JUDICIARE DE PE LÎNGĂ MINISTERUL JUSTIŢIEI 

15. LISTA EXPERŢILOR ATESTAŢI DIN SUBDIVIZIUNILE CRIMINALISTICE ALE 

MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE  

16. LISTA EXPERŢILOR ATESTAŢI AI CENTRULUI NAȚIONAL ANTICORUPŢIEI  

17. LISTA EXPERŢILOR JUDICIARI MEDICO-LEGALI  

18. LISTA EXPERŢILOR JUDICIARI PARTICULARI ATESTAŢI  

19. LISTA EXPERŢILOR PSIHIATRI  

20. Extras din Registrul de Stat al expertilor judiciari atestati (rus)  

21. LISTA EXPERŢILOR JUDICIARI AI CENTRULUI NAŢIONAL DE EXPERTIZE 

JUDICIARE DE PE LÎNGĂ MINISTERUL JUSTIŢIEI 

22. Extras din Registrul de Stat al expertilor judiciari atestati (rom)  

23. Extras din Registrul de Stat al expertilor judiciari atestati (rus)  

24. LISTA EXPERŢILOR JUDICIARI AI CENTRULUI NAŢIONAL DE EXPERTIZE 

JUDICIARE DE PE LÎNGĂ MINISTERUL JUSTIŢIEI 

25. LISTA EXPERŢILOR ATESTAŢI AI CENTRULUI NAȚIONAL ANTICORUPŢIEI  

26. LISTA EXPERŢILOR JUDICIARI MEDICO-LEGALI  

27. LISTA EXPERŢILOR PSIHIATRI  

Notari 

1. Formularul-tip a Dării de seamă despre activitatea profesională și modul de completare 

2. Formularul-tip a Dării de seamă despre activitatea profesională 

3. Modul de completare a Dării de seamă 

4. Formularul-tip a Dării de seamă despre activitatea profesională – actalizare  

5. Modul de completare a Dării de seamă – actualizare  

6. Lista notarilor licențiați – modificare pozițiile 50, 181, 295, 296 

7. Lista notarilor licențiați – modificare pozițiile 131, 249, 281 

8. Lista notarilor licențiați – modificare pozițiile 29, 137 



9. Lista notarilor licențiați – modificare pozițiile 120, 304 

10. Lista notarilor licențiați – modificare pozițiile 262, 286, 300 

11. Anunţ privind selectarea membrilor Colegiului disciplinar al notarilor 

12. Lista notarilor licențiați – modificare pozițiile 100, 159 

13.  Comisia de licenţiere a activitaţii notariale – Ordinul Ministrului Justiției nr. 253 din 

11.06.2013 cu privire la înregistrarea contractelor de efectuare a stagiului în biroul notarului și 

Anexa 

14. Lista notarilor licențiați –  modificare poziția 100 

15. Lista notarilor licențiați – modificare pozițiile 14, 88, 183, 214, 254, 157, 286, 299, 300 

16. Anunţ privind prelungirea termenului de selectare a membrilor Colegiului disciplinar al notarilor 

17. Lista notarilor stagiari 2013-2014 

18. Colegiul disciplinar și Comisia de licențiere a activității notariale / Comisia de licențiere a 

activității notariale – Ordinul Ministrului Justiției nr. 253 din 11.06.2013 cu privire la 

înregistrarea contractelor de efectuare a stagiului în biroul notarului și anexa – excludere  

19. Colegiul disciplinar și Comisia de licențiere a activității notariale / Comisia de licențiere a 

activității notariale – actualizarea informației despre componența Comisiei de licențiere a 

activității notariale 

20. Lista notarilor stagiari 2013-2014 – modificare pozițiile 17, 25 

21. Lista notarilor licențiați – modificare poziția 32 

22. Lista notarilor licențiați – modificare poziția 54 

23. Lista notarilor licențiați-Excluderea poziției 26 și renumerotarea celorlalte poziții.Poziția №27 

la rubrica mențiuni s-a completat cu textul:”În temeiul OMJ nr.442 din 11 octombrie 2013 

deține arhiva activitații notarului public Bîstrițcaia Vera și arhiva activitații notarului public 

Dumbravă Mariana,constituita în perioada activitații în r-nul Criuleni” 

24. Lista notarilor licențiați – modificare pozițiile 20, 46, 53, 60, 87, 109, 110, 115, 124, 137, 158, 

275 

25. Colegiul disciplinar şi Comisia de licenţiere a activitaţii notariale / Componenţa Colegiului 

disciplinar al notarilor – actualizare  

26. Colegiul disciplinar şi Comisia de licenţiere a activitaţii notariale / Hotărâre a Colegiului 

disciplinar al notarilor în privința notarului public Balaur Elena (din 4 iunie 2012) – excludere  

27. Colegiul disciplinar şi Comisia de licenţiere a activitaţii notariale / Hotărâre a Colegiului 

disciplinar al notarilor în privința notarului public Dohocher Veaceslav (din 4 iunie 2012) – 

excludere 

28. Anunț privind prelungirea termenului de selectare a membrilor Colegiului disciplinar al 

notarilor– excludere 



29. Lista notarilor licențiați – modificare poziția 267 

30. Lista notarilor licențiați – modificare pozițiile 205, 280, 90 

31. Lista notarilor licențiați – modificare poziția 62 

32. Lista notarilor stagiari 2013-2014 

33. Colegiul disciplinar şi Comisia de licenţiere a activitaţii notariale / Comisia de licenţiere a 

activitaţii notariale – actualizare 

34.  Lista notarilor stagiari 2013-2014– actualizare 

Avocați 

1. Extrasul din Registrul cabinetelor avocatilor si birourilor asociate de avocati actualizat la data de 

31 ianuarie 2013. 

2. Actualizarea paginii 

3. Extras din Registrul Cabinetelor Avocaților și Birourilor Asociate de Avocați – actualizare, 

modificare. 

4. Lista avocaților licențiați – actualizare  

5. Extras din Registrul Cabinetelor avocaţilor şi Birourilor asociate de avocaţi 

6. Extrasul din Registrul cabinetelor avocaților și birourilor asociate de avocați – actualizare 

7. Lista avocaților licențiați – actualizare  

8. Extras din Registrul Cabinetelor avocaţilor şi Birourilor asociate de avocaţi – actualizare  

9. Extras din Registrul Cabinetelor avocaţilor şi Birourilor asociate de avocaţi – actualizare   

10.  Lista avocaţilor licenţiaţi – actualizare  

11. Modele de acte 

12. Modificare din “Lista avocaților licențiați” în “Informația din Registrul licențelor privind 

exercitarea profesiei de avocat” 

13. Informația din Registrul licențelor privind exercitarea profesiei de avocat – actualizare 

14. Informația din Registrul licențelor privind exercitarea profesiei de avocat – actualizare 

15. Extras din Registrul cabinetelor avocaților și birourilor asociate de avocați – actualizare  

16. Informația din Registrul licențelor privind exercitarea profesiei de avocat 

17. Extras din Registrul Cabinetelor avocaţilor şi Birourilor asociate de avocaţi 

18. Completare cu informații utile 

19. Informația din Registrul licențelor privind exercitarea profesiei de avocat 

20. Extras din Registrul Cabinetelor avocaţilor şi Birourilor asociate de avocaţi 

21. Informația din Registrul licențelor privind exercitarea profesiei de avocat 

22. Informaţia din Registrul licenţelor privind exercitarea profesiei de avocet – actualizare  

23. Extras din Registrul cabinetelor avocaților și birourilor asociate de avocați – actualizare 



24. Extras din Registrul Cabinetelor avocaţilor şi Birourilor asociate de avocaţi- -actualizare  

25. Informația din Registrul licențelor privind exercitarea profesiei de avocet 

26. Extras din Registrul Cabinetelor avocaţilor şi Birourilor asociate de avocaţi- -actualizare  

27. Informația din Registrul licențelor privind exercitarea profesiei de avocat – actualizare 

28. Informația din Registrul licențelor privind exercitarea profesiei de avocat 

29. Extras din Registrul Cabinetelor avocaţilor şi Birourilor asociate de avocaţi  

30. Informația din Registrul licențelor privind exercitarea profesiei de avocat 

31. Extras din Registrul Cabinetelor avocaţilor şi Birourilor asociate de avocaţi  

32. Extras din Registrul Cabinetelor avocaţilor şi Birourilor asociate de avocaţi – actualizare   

33. Informația din Registrul licențelor privind exercitarea profesiei de avocat 

Interpreți și traducători 

1. Extras din Registrul de Stat al interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi(actualizare) 

2. Hotărîre suplimentară privind promovarea examenului de atestare a interpreţilor şi traducătorilor 

3. Extras din registrul de stat al interpretilor si traducatorilor autorizati – actualizare 

4. Anunţ privind organizarea examenelor de atestare a traducătorilor și/sau interpreților autorizați, 

sesiunea de primăvară 2013 

5. Extras din Registrul de Stat al interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi – actualizare  

6. Extras din Registrul de Stat al interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi – actualizare  

7. Hotărîrea Comisiei de atestare a interpreților și traducătorilor privind admiterea persoanelor la 

examenul de atestare a interpreţilor şi traducătorilor din 03.05.2013 

8. Hotărîrea Comisiei de atestare a interpreților și traducătorilor privind admiterea persoanelor la 

examenul de atestare a interpreţilor şi traducătorilor din 03.05.2013 – excludere 

9. Orarul examenelor de atestare a traducătorilor (sesiunea de primăvară 2013) – excludere 

10. Orarul examenelor de atestare a interpreților (sesiunea de primăvară 2013) – excludere 

11. Hotărîrea Comisiei de atestare a interpreților și traducătorilor privind admiterea suplimentară a 

persoanelor la examenul de atestare a interpreţilor şi traducătorilor din 17.05.2013– excludere 

12. Hotărîrea Comisiei de atestare privind promovarea examenului de atestare din 05.06.2013 

13. Proces-verbal nr. 4 din 05.06.2013 al Comisiei de atestare a traducătorilor și interpreților privind 

aprobarea rezultatelor examenului de atestare a traducătorilor și interpreților, sesiunea de 

primăvară 2013 

14. ANUNȚ privind obținerea autorizației de traducător și/sau interpret autorizat 

15. Hotărîrea Comisiei de atestare a interpreților și traducătorilor privind admiterea persoanelor la 

examenul de atestare a interpreţilor şi traducătorilor din 03.05.2013 – modificare 



16. Hotărîrea Comisiei de atestare a interpreților și traducătorilor privind admiterea persoanelor la 

examenul de atestare a interpreţilor şi traducătorilor din 03.05.2013 – modificare 

17. Orarul examenelor de atestare a traducătorilor (sesiunea de primăvară 2013) 

18.  Orarul examenelor de atestare a interpreților (sesiunea de primăvară 2013) 

19. Hotărîrea Comisiei de atestare a interpreților și traducătorilor privind admiterea suplimentară a 

persoanelor la examenul de atestare a interpreţilor şi traducătorilor din 17.05.2013 

20. Hotărîrea Comisiei de atestare privind promovarea examenului de atestare din 05.06.2013 – 

exclus  

21. Proces-verbal nr. 4 din 05.06.2013 al Comisiei de atestare a traducătorilor și interpreților privind 

aprobarea rezultatelor examenului de atestare a traducătorilor și interpreților, sesiunea de 

primăvară 2013– exclus 

22. ANUNȚ privind obținerea autorizației de traducător și/sau interpret autorizat– exclus 

23. Anunțul Comisiei de atestare a interpreților și traducătorilor privind eliberarea autorizațiilor de 

traducător și/sau interpret, sesiunea de primăvară 2013 

24. Extras din registrul de stat al interpreților și traducătorilor autorizați – actualizare  

25. Hotărîre suplimentară privind promovarea examenului de atestare a traducătorilor și/sau 

interpreților din 17.07.2013 

26. Extras din Registrul de Stat al interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi – actualizare  

27. Extras din Registrul de stat al interpreților și traducătorilorautorizați,actualizat la 29.10.2013 și 

plasarea anunțului privind organizarea examenului de atestare a traducatorilor și/sau interpreților 

autorizați,sesiunea de toamna.Eliminarea Hotarîrii suplimentare privind promovarea examenului 

de atestare a traducatorilor și/sau interpreților din 17.07.2013.Modificare membrilor Comisiei de 

atestare a interpreţilor şi traducătorilor 

28. Extras din registrul de stat al interpreților și traducătorilor 

29. Hotărârea privind admiterea la examenul de atestare a traducătorilor şi/sau interpreţilor din 

13.12.2013 

30. Orarul privind desfășurarea examenului de atestare a traducătorilor, sesiunea de toamnă 2013 

31. Orarul privind desfășurarea examenului de atestare a interpreților, sesiunea de toamnă 2013 

Mediatori 

1. Anunțuri - PROCES-VERBAL al şedinţei Comisiei de Contestare din data de 18.02.2013 

2. Anunțuri – Anunțul privind înmînarea atestatelor pentru desfăşurarea activităţii de mediator cu 

lista mediatorilor atestați conform Ordinului Ministrului Justiţiei nr. 56 din 14 februarie 2013 

3. Date de contact – actualizare 

4. Actualizarea paginii 



5. Anunț în atenția persoanelor care au urmat cursurile de pregătire inițială pentru mediatori 

6. Anunț în atenția persoanelor care au urmat cursurile de pregătire inițială pentru mediatori – 

exclus  

7. Documente utile – Hotărîrea cu privire la aprobarea listei subiectelor pentru examenul din 

26.10.2013 

8. Mediatori atestaţi în conformitate cu art.15 al Legii cu privire la mediere şi care sînt în 

drept să practice medierea – Hotărîrea cu privire la aprobarea listei subiectelor pentru 

examenul din 26.10.2013 

9. Mediatori atestaţi în conformitate cu art.15 al Legii cu privire la mediere şi care sînt în 

drept să practice medierea – ANUNŢ în atenţia persoanelor care au urmat cursurile de 

pregătire iniţială pentru mediatori 

10. Lista persoanelor admise la examenul de atestare a mediatorilor din data de 26 octombrie 2013 

11. Anunțuri – Ghiduri de bune practici în domeniul medierii în cauze transfrontaliere 

12. Hotarîrea Consiliului de mediere nr.7 din 26 octombrie 2013 cu privire la atestarea mediatorilor 

13. Anunț privind ridicarea atestatelor pentru desfășurarea activității de mediator 

14. Lista instituţiilor de învăţămînt cu drept de a organiza şi desfăşura cursuri de instruire iniţială a 

mediatorilor  

15. Anunțuri – Anunț în atenția mediatorilor 

Executori judecătrești 

1. Lista executorilor judecătorești – actualizare  

2. Executori investiți în funcție - Competența teritorială a executorilor judecătorești – actualizare  

Reforma în sectorul Justiției 

1. Grupul de coordonare a implementării Strategiei (Grup de lucru pentru Pilonul VII și 

implementarea Strategiei în ansamblu)/ Rapoarte de activitate – Rapoarte generale privind 

implementarea Strategiei (adăugare) 

2. Grupul de coordonare a implementării Strategiei (Grup de lucru pentru Pilonul VII și 

implementarea Strategiei în ansamblu)/ Rapoarte de activitate / Rapoarte generale privind 

implementarea Strategiei – Raport anual privind gradul de implementare a strategiei de 

reformă a sectorului Justiției pentru anii 2011-2016 - anul de raportare 2012 (partea analitică) 

3. Grupul de coordonare a implementării Strategiei (Grup de lucru pentru Pilonul VII și 

implementarea Strategiei în ansamblu)/ Rapoarte de activitate / Rapoarte generale privind 



implementarea Strategiei – Raport anual privind gradul de implementare a strategiei de 

reformă a sectorului Justiției pentru anii 2011-2016 - anul de raportare 2012 (partea tabelară) 

4. Grupul de coordonare a implementării Strategiei (Grup de lucru pentru Pilonul VII și 

implementarea Strategiei în ansamblu)/ Rapoarte de activitate / Rapoarte de activitate ale 

Grupului de lucru Pilon VII (coordonare) – Raport anual 2012 - Pilonul VII - trimestrul IV, 

2011 - Trimestrul IV, 2012 

5. Grupul de lucru pentru Pilonul I / Agenda ședințelor grupului de lucru – Ședință a Grupului 

de lucru Pilon I din 11 februarie 2013 

6. Grupul de lucru pentru Pilonul I / Agenda ședințelor grupului de lucru – Ședință a Grupului 

de lucru Pilon I din 15 martie 2013 

7. Grupul de lucru pentru Pilonul II / Agenda ședințelor grupului de lucru – Ședință a 

Grupului de lucru Pilon II din 06 februarie 2013  

8. Grupul de lucru pentru Pilonul III / Agenda ședințelor grupului de lucru – Ședința Grupului 

de lucru Pilon III din 04 februarie 2013 

9. Grupul de lucru pentru Pilonul III / Agenda ședințelor grupului de lucru – Ședința Grupului 

de lucru Pilon III din 11 martie 2013 

10. Grupul de lucru pentru Pilonul III / Procese-verbale ale ședințelor grupului de lucru – 

Ședința Grupului de lucru Pilon III din 04 februarie 2013 

11. Grupul de lucru pentru Pilonul V / Agenda ședințelor grupului de lucru – Ședința Grupului 

de lucru Pilon V din 07 februarie 2013 

12. Grupul de lucru pentru Pilonul V / Agenda ședințelor grupului de lucru – Ședința Grupului 

de lucru Pilon V din 14 martie 2013 

13. Grupul de lucru pentru Pilonul V / Procese-verbale ale ședințelor grupului de lucru – 

Ședința Grupului de lucru Pilon V din 07 februarie 2013 

14. Grupul de lucru pentru Pilonul IV / Agenda ședințelor grupului de lucru– Ședința Grupului 

de lucru Pilon IV din 22 martie 2013 

15. Grupul de lucru pentru Pilonul VI / Agenda ședințelor grupului de lucru– Ședința Grupului 

de lucru Pilon VI din 05 martie 2013 

16. Grupul de lucru pentru Pilonul VII / Agenda ședințelor grupului de lucru– Ședința 

Grupului de lucru Pilon VII din 18 martie 2013 

17. Grupul de coordonare a implementării Strategiei (Grup de lucru pentru Pilonul VII și 

implementarea Strategiei în ansamblu)/ Rapoarte de activitate – Rapoarte generale privind 

implementarea Strategiei (excludere) 

18. Reforma în sectorul Justiției – Rapoarte generale privind implementarea Strategiei de Reformă 

a Sectorului Justiției (2011-2016) 



19. Rapoarte generale privind implementarea Strategiei de Reformă a Sectorului Justiției 

(2011-2016) – Partea analitică a raportului 

20. Rapoarte generale privind implementarea Strategiei de Reformă a Sectorului Justiției 

(2011-2016) – Partea tabelară a raportului 

21. Mecanismul de coordonare și monitorizare a implementării Strategiei de Reformare în 

Sectorul Justiției (2011-2012) - Plan de comunicare pentru promovarea rezultatelor strategiei de 

reformă a sectorului justiției și a planului de acțiuni 

22. Mecanismul de coordonare și monitorizare a implementării Strategiei de Reformare în 

Sectorul Justiției (2011-2012) / Plan de comunicare pentru promovarea rezultatelor 

strategiei de reformă a sectorului justiției și a planului de acțiuni – Planul de comunicare 

23. Mecanismul de coordonare și monitorizare a implementării Strategiei de Reformare în 

Sectorul Justiției (2011-2012) / Plan de comunicare pentru promovarea rezultatelor 

strategiei de reformă a sectorului justiției și a planului de acțiuni / Rapoarte privind planul 

de comunicare– RAPORT PRELIMINAR – PROMOVAREA REZULTATELOR REFORMEI 

SECTORULUI JUSTIȚIEI 

24. Consiliul naţional pentru reforma organelor de ocrotire a normelor de drept – ședința 02 

aprilie 2013 

25. Consiliul naţional pentru reforma organelor de ocrotire a normelor de drept / ședința 02 

aprilie 2013 – Agenda ședinței din 02 aprilie 2013 

26. Grupul de lucru pentru Pilonul I / Agenda ședințelor grupului de lucru –Ședință a Grupului 

de lucru Pilon I din 12 aprilie 2013 

27. Grupul de lucru pentru Pilonul II / Agenda ședințelor grupului de lucru – Ședința Grupului 

de lucru Pilon II din 06 martie 2013 

28. Grupul de lucru pentru Pilonul II / Agenda ședințelor grupului de lucru – Ședința Grupului 

de lucru Pilon II din 03 aprilie 2013 

29. Grupul de lucru pentru Pilonul III / Agenda ședințelor grupului de lucru – Ședința Grupului 

de lucru Pilon III din 08 aprilie 2013 

30. Grupul de lucru pentru Pilonul V / Agenda ședințelor grupului de lucru – Ședința Grupului 

de lucru Pilon IV din 11 aprilie 2013 

31. Grupul de lucru pentru Pilonul I / Procese-verbale ale ședințelor grupului de lucru – 

Ședința Grupului de lucru Pilon I din 11 februarie 2013 

32. Grupul de lucru pentru Pilonul I / Procese-verbale ale ședințelor grupului de lucru – 

Ședința Grupului de lucru Pilon I din 15 martie 2013 

33. Grupul de lucru pentru Pilonul I / Procese-verbale ale ședințelor grupului de lucru – 

Ședința Grupului de lucru Pilon I din 15 martie 2013 – modificare 



34. Grupul de lucru pentru Pilonul II / Procese-verbale ale ședințelor grupului de lucru – 

Ședința Grupului de lucru Pilon II din 06 februarie 2013 

35. Grupul de lucru pentru Pilonul II / Procese-verbale ale ședințelor grupului de lucru – 

Ședința Grupului de lucru Pilon II din 06 martie 2013 

36. Grupul de lucru pentru Pilonul III / Procese-verbale ale ședințelor grupului de lucru – 

Ședința Grupului de lucru Pilon III din 11 marte 2013 

37. Grupul de lucru pentru Pilonul V / Procese-verbale ale ședințelor grupului de lucru – 

Ședința Grupului de lucru Pilon V din 14 martie 2013 

38. Grupul de lucru pentru Pilonul I / Agenda ședințelor grupului de lucru –clasificarea după 

ani și aranjarea în ordinea cuvenită 

39. Grupul de lucru pentru Pilonul I / Procese-verbale ale ședințelor grupului de lucru – 

clasificarea după ani și aranjarea în ordinea cuvenită 

40. Grupul de lucru pentru Pilonul II / Agenda ședințelor grupului de lucru – clasificarea după 

ani și aranjarea în ordinea cuvenită  

41. Grupul de lucru pentru Pilonul II / Procese-verbale ale ședințelor grupului de lucru – 

clasificarea după ani și aranjarea în ordinea cuvenită 

42. Grupul de lucru pentru Pilonul III / Agenda ședințelor grupului de lucru – clasificarea după 

ani și aranjarea în ordinea cuvenită  

43. Grupul de lucru pentru Pilonul III / Procese-verbale ale ședințelor grupului de lucru – 

clasificarea după ani și aranjarea în ordinea cuvenită  

44. Grupul de lucru pentru Pilonul IV / Agenda ședințelor grupului de lucru – clasificarea după 

ani și aranjarea în ordinea cuvenită  

45. Grupul de lucru pentru Pilonul IV / Procese-verbale ale ședințelor grupului de lucru – 

clasificarea după ani și aranjarea în ordinea cuvenită  

46. Grupul de lucru pentru Pilonul V / Agenda ședințelor grupului de lucru – clasificarea după 

ani și aranjarea în ordinea cuvenită  

47. Grupul de lucru pentru Pilonul V / Procese-verbale ale ședințelor grupului de lucru – 

clasificarea după ani și aranjarea în ordinea cuvenită  

48. Grupul de lucru pentru Pilonul VI / Agenda ședințelor grupului de lucru – clasificarea după 

ani și aranjarea în ordinea cuvenită  

49. Grupul de lucru pentru Pilonul VI / Procese-verbale ale ședințelor grupului de lucru – 

clasificarea după ani și aranjarea în ordinea cuvenită  

50. Grupul de lucru pentru Pilonul VII / Agenda ședințelor grupului de lucru – clasificarea 

după ani și aranjarea în ordinea cuvenită  



51. Grupul de lucru pentru Pilonul VII / Procese-verbale ale ședințelor grupului de lucru – 

clasificarea după ani și aranjarea în ordinea cuvenită  

52. Consiliul naţional pentru reforma organelor de ocrotire a normelor de drept – Procesul 

verbal al ședinței din 02 aprilie 2013 

53. Grupul de lucru pentru Pilonul VI / Agenda ședințelor grupului de lucru – Ședința Grupului 

de lucru Pilon VI din 28 mai 2013 

54. Grupul de lucru pentru Pilonul III / Planuri de activitate – Plan de activitate al Grupului de 

lucru Pilon III pentru 2013 

55. Grupul de lucru pentru Pilonul VII / Planuri de activitate – Plan de activitate al Grupului de 

lucru Pilon VII(coordonare) pentru 2013 

56. Grupul de lucru pentru Pilonul II / Agenda ședințelor grupului de lucru – Ședința Grupului 

de lucru Pilon II din 15 mai 2013 

57. Grupul de lucru pentru Pilonul III / Agenda ședințelor grupului de lucru – Ședința Grupului 

de lucru Pilon III din 20 mai 2013 

58. Grupul de lucru pentru Pilonul I / Procese-verbale ale ședințelor grupului de lucru – 

Ședința Grupului de lucru Pilon I din 15 aprilie 2013 

59. Grupul de lucru pentru Pilonul II / Procese-verbale ale ședințelor grupului de lucru – 

Ședința Grupului de lucru Pilon II din 03 aprilie 2013 

60. Grupul de lucru pentru Pilonul III / Procese-verbale ale ședințelor grupului de lucru – 

Ședința Grupului de lucru Pilon III din 08 aprilie 2013 

61. Grupul de lucru pentru Pilonul V / Procese-verbale ale ședințelor grupului de lucru – 

Ședința Grupului de lucru Pilon V din 11 aprilie 2013 

62. Grupul de lucru pentru Pilonul IV / Agenda ședințelor grupului de lucru – Ședința Grupului 

de lucru Pilon IV din 07 iunie 2013 

63. Grupul de lucru pentru Pilonul VII / Procese-verbale ale ședințelor grupului de lucru – 

Ședința Grupului de lucru Pilon VII din 18 martie 2013 

64. Grupul de lucru pentru Pilonul IV / Agenda ședințelor grupului de lucru – Ședința Grupului 

de lucru Pilon IV din 07 iunie 2013 – exclus 

65. Grupul de lucru pentru Pilonul IV / Agenda ședințelor grupului de lucru – Ședința Grupului 

de lucru Pilon IV din 30 aprilie 2013 

66. Grupul de lucru pentru Pilonul IV / Agenda ședințelor grupului de lucru – Ședința Grupului 

de lucru Pilon IV din 21 iunie 2013 

67. Grupul de lucru pentru Pilonul VI / Agenda ședințelor grupului de lucru – Ședința Grupului 

de lucru Pilon VI din 25 iunie 2013 



68. Grupul de lucru pentru Pilonul VI / Planuri de activitate ale Grupului de lucru Pilon VI – 

Plan de activitate al Grupului de lucru Pilon VI pentru 2013 

69. Mecanismul de coordonare și monitorizare a implementării Strategiei de Reformare în 

Sectorul Justiției (2011-2012) / Grupurile de lucru pentru coordonarea și monitorizarea 

Strategiei de Reformare în Sectorul Justiției –  Grupul de lucru pentru elaborarea proiectelor 

de legi în scopul realizării și promovării reformei procuraturii   

70. Mecanismul de coordonare și monitorizare a implementării Strategiei de Reformare în 

Sectorul Justiției (2011-2012) / Grupurile de lucru pentru coordonarea și monitorizarea 

Strategiei de Reformare în Sectorul Justiției / Grupul de lucru pentru elaborarea 

proiectelor de legi în scopul realizării și promovării reformei procuraturii – Ordinul de 

constituire a Grupului de lucru pentru elaborarea proiectelor de legi in scopul realizarii si 

promovarii reformei procuraturii 

71. Grupul de lucru pentru Pilonul I / Agenda ședințelor grupului de lucru – Ședința Grupului 

de lucru Pilon I din 26 iulie 2013 

72. Grupul de lucru pentru Pilonul II / Agenda ședințelor grupului de lucru – Ședința Grupului 

de lucru Pilon II din 31 iulie 2013 

73. Grupul de lucru pentru Pilonul III / Agenda ședințelor grupului de lucru – Ședința Grupului 

de lucru Pilon III din 29 iulie 2013 

74. Grupul de lucru pentru Pilonul IV / Agenda ședințelor grupului de lucru – Ședința Grupului 

de lucru Pilon IV din 26 iulie 2013 

75. Grupul de lucru pentru Pilonul V / Agenda ședințelor grupului de lucru – Ședința Grupului 

de lucru Pilon V din 31 iulie 2013 

76. Grupul de lucru pentru Pilonul VI / Agenda ședințelor grupului de lucru – Ședința Grupului 

de lucru Pilon VI din 30 iulie 2013 

77. Grupul de lucru pentru Pilonul VII / Agenda ședințelor grupului de lucru – Ședința 

Grupului de lucru Pilon VII din 8 august 2013 

78. Grupul de lucru pentru Pilonul VII / Agenda ședințelor grupului de lucru – Ședința 

Grupului de lucru Pilon VII din 8 august 2013 

79. Grupul de lucru pentru Pilonul IV / Planuri de activitate – Plan de activitate al Grupului de 

lucru Pilon IV pentru 2013 

80. Grupul de lucru pentru Pilonul VI / Procese-verbale ale ședințelor grupului de lucru – 

Ședința Grupului de lucru Pilon VI din 08 februarie 2013 

81. Grupul de lucru pentru Pilonul VI / Procese-verbale ale ședințelor grupului de lucru – 

Ședința Grupului de lucru Pilon VI din 05 martie  2013 



82. Grupul de lucru pentru Pilonul I / Agenda ședințelor grupului de lucru – Ședință a Grupului 

de lucru Pilon I din 18 septembrie 2013 

83. Grupul de lucru pentru Pilonul II / Agenda ședințelor grupului de lucru – Ședință a 

Grupului de lucru Pilon II din 11 septembrie 2013 

84. Grupul de lucru pentru Pilonul III / Agenda ședințelor grupului de lucru – Ședința Grupului 

de lucru Pilon III din 10 septembrie 2013 

85. Grupul de lucru pentru Pilonul IV / Agenda ședințelor grupului de lucru – Ședință a 

Grupului de lucru Pilon IV din 13 septembrie 2013 

86. Grupul de lucru pentru Pilonul V / Agenda ședințelor grupului de lucru – Ședința Grupului 

de lucru Pilon V din 12 septembrie 2013 

87. Grupul de lucru pentru Pilonul VI / Agenda ședințelor grupului de lucru – Ședința Grupului 

de lucru Pilon VI din 10 septembrie 2013 

88. Grupul de lucru pentru Pilonul VII / Agenda ședințelor grupului de lucru – Ședința 

Grupului de lucru Pilon VII din 01 octombrie 2013 

89. Grupul de lucru pentru Pilonul I / Rapoarte de activitate – Raport sectorial intermediar Pilon 

I - 2013 

90. Grupul de lucru pentru Pilonul II / Rapoarte de activitate – Raport sectorial intermediar 

Pilon II - 2013 

91. Grupul de lucru pentru Pilonul III / Rapoarte de activitate – Raport sectorial intermediar 

Pilon III - 2013 

92. Grupul de lucru pentru Pilonul IV / Rapoarte de activitate – Raport sectorial intermediar 

Pilon IV - 2013 

93. Grupul de lucru pentru Pilonul V / Rapoarte de activitate – Raport sectorial intermediar 

Pilon V - 2013 

94. Grupul de lucru pentru Pilonul VI / Rapoarte de activitate – Raport sectorial intermediar 

Pilon VI - 2013 

95. Grupul de lucru pentru Pilonul VII / Rapoarte de activitate – Raport sectorial intermediar 

Pilon VII – 2013 

96. Grupul de lucru pentru Pilonul VI / Procese-verbale ale ședințelor grupului de lucru – 

Ședința grupului de lucru Pilon VI din 30 iulie 2013 

97. Grupul de lucru pentru Pilonul VI / Procese-verbale ale ședințelor grupului de lucru – 

Ședința grupului de lucru Pilon VI din 10 septembrie 2013 

98. Grupul de lucru pentru Pilonul I / Procese-verbale ale ședințelor grupului de lucru – 

Ședința grupului de lucru Pilon I din 18 septembrie 2013 



99. Grupul de lucru pentru Pilonul VI / Procese-verbale ale ședințelor grupului de lucru – 

Ședința grupului de lucru Pilon VI din 08 octombrie 2013 

100. Grupul de lucru pentru Pilonul VII / Procese-verbale ale ședințelor grupului de 

lucru – Ședința grupului de lucru Pilon VII din 08 august  2013 

101. Grupul de lucru pentru Pilonul IV / Procese-verbale ale ședințelor grupului de lucru 

– Ședință a Grupului de lucru Pilon IV din 12 februarie 2013 

102. Grupul de lucru pentru Pilonul IV / Procese-verbale ale ședințelor grupului de lucru 

– Ședință a Grupului de lucru Pilon IV din 22 martie 2013 

103. Grupul de lucru pentru Pilonul IV / Procese-verbale ale ședințelor grupului de lucru 

– Ședință a Grupului de lucru Pilon IV din 30 aprilie 2013 

104. Grupul de lucru pentru Pilonul V / Procese-verbale ale ședințelor grupului de lucru 

– Ședință a Grupului de lucru Pilon V din 31 iulie 2013 

105. Grupul de lucru pentru Pilonul V / Procese-verbale ale ședințelor grupului de lucru 

– Ședință a Grupului de lucru Pilon V din 12 septembrie 2013 

106. Grupul de lucru pentru Pilonul V / Procese-verbale ale ședințelor grupului de lucru 

– Ședință a Grupului de lucru Pilon V din 12 iulie 2012 – actualizare  

107. Grupul de lucru pentru Pilonul V / Procese-verbale ale ședințelor grupului de lucru 

– Ședință a Grupului de lucru Pilon V din 27 septembrie  2012 – actualizare  

108. Grupul de lucru pentru Pilonul I / Agenda ședințelor grupului de lucru – Ședința 

grupului de lucru Pilon I din 23 octombrie 2013 

109. Grupul de lucru pentru Pilonul II / Agenda ședințelor grupului de lucru – Ședința 

grupului de lucru Pilon II din 16 octombrie 2013 

110. Grupul de lucru pentru Pilonul III / Agenda ședințelor grupului de lucru – Ședința 

grupului de lucru Pilon III din 29 octombrie 2013 

111. Grupul de lucru pentru Pilonul IV / Agenda ședințelor grupului de lucru – Ședința 

grupului de lucru Pilon IV din 25 octombrie 2013 

112. Grupul de lucru pentru Pilonul V / Agenda ședințelor grupului de lucru – Ședința 

grupului de lucru Pilon V din 17 octombrie 2013 

113. Grupul de lucru pentru Pilonul VII / Procese-verbale ale ședințelor grupului de 

lucru – Ședința grupului de lucru Pilon VII din 01 octombrie  2013 

114. Grupul de lucru pentru Pilonul IV / Procese-verbale ale ședințelor grupului de lucru 

– Ședința grupului de lucru Pilon IV din 12 februarie  2013 

115. Grupul de lucru pentru Pilonul IV / Procese-verbale ale ședințelor grupului de lucru 

– Ședința grupului de lucru Pilon IV din 22 martie  2013 



116. Grupul de lucru pentru Pilonul IV / Procese-verbale ale ședințelor grupului de lucru 

– Ședința grupului de lucru Pilon IV din 30 aprilie  2013 

117. Grupul de lucru pentru Pilonul IV / Procese-verbale ale ședințelor grupului de lucru 

– Ședința grupului de lucru Pilon IV din 21 iunie  2013 

118. Grupul de lucru pentru Pilonul IV / Procese-verbale ale ședințelor grupului de lucru 

– Ședința grupului de lucru Pilon IV din 26 iulie  2013 

119. Grupul de lucru pentru Pilonul IV / Procese-verbale ale ședințelor grupului de lucru 

– Ședința grupului de lucru Pilon IV din 13 septembrie  2013 

120. Grupul de lucru pentru Pilonul V / Procese-verbale ale ședințelor grupului de lucru 

– Ședința Grupului de lucru Pilon V din 17 octombrie 2013 

121. Grupul de lucru pentru Pilonul VI / Procese-verbale ale ședințelor grupului de lucru 

– Ședința grupului de lucru Pilon VI din 16 aprilie  2013 

122. Grupul de lucru pentru Pilonul VI / Procese-verbale ale ședințelor grupului de lucru 

– Ședința grupului de lucru Pilon VI din 08 octombrie  2013 

123. Agenda ședințelor de lucru pentru Pilonul 1-Înlocuirea agenda 2013 și planul de activitate 

2013 

124. Grupul de lucru pentru Pilonul II / Procese-verbale ale ședințelor grupului de lucru- 

Ședința grupului de lucru Pilon II din 31 iulie 2013 

125. Grupul de lucru pentru Pilonul II / Planuri de activitate-Ședința grupului de lucru 

Pilon II din 11 octombrie  2013 

126. Grupul de lucru pentru Pilonul III / Procese-verbale ale ședințelor grupului de 

lucru-Ședința grupului de lucru Pilon III din 20 mai 2013 

127. Grupul de lucru pentru Pilonul III / Procese-verbale ale ședințelor grupului de 

lucru-Ședința grupului de lucru Pilon III din 24 iunie 2013 

128. Grupul de lucru pentru Pilonul III / Procese-verbale ale ședințelor grupului de 

lucru-Ședința grupului de lucru Pilon III din 29 iulie 2013  

129. Grupul de lucru pentru Pilonul III / Agenda ședințelor grupului de lucru- Ședința 

grupului de lucru Pilon III din 24 iunie 2013  

130. Grupul de lucru pentru Pilonul V / Planuri de activitate- Ședința grupului de lucru 

Pilon V din 4 noiembrie 2013 

131. Grupul de lucru pentru Pilonul III / Procese-verbale ale ședințelor grupului de 

lucru- Ședința grupului de lucru Pilon III din 29 octombrie 2013 

132. Grupul de lucru pentru Pilonul I / Procese-verbale ale ședințelor grupului de lucru- 

Ședința grupului de lucru Pilon I din 23 octombrie 2013 



133. Grupul de lucru pentru Pilonul II / Procese-verbale ale ședințelor grupului de lucru 

– Ședința grupului de lucru Pilon II din 11 septembrie 2013 

134. Grupul de lucru pentru Pilonul III / Procese-verbale ale ședințelor grupului de 

lucru – Ședința grupului de lucru Pilon III din 10 septembrie 2013 

135. Grupul de lucru pentru Pilonul I / Agenda ședințelor grupului de lucru – Ședința 

grupului de lucru Pilon I din 28 noiembrie 2013  

136. Grupul de lucru pentru Pilonul IV / Agenda ședințelor grupului de lucru – Ședința 

grupului de lucru Pilon IV din 29 noiembrie 2013  

137. Grupul de lucru pentru Pilonul I / Agenda ședințelor grupului de lucru – Ședința 

grupului de lucru Pilon I din 14 iunie 2013  

138. Grupul de lucru pentru Pilonul I / Procese-verbale ale ședințelor grupului de lucru – 

Ședința grupului de lucru Pilon I din 14 iunie 2013  

139. Grupul de lucru pentru Pilonul IV / Procese-verbale ale ședințelor grupului de lucru 

– Ședința grupului de lucru Pilon IV din 25 octombrie 2013  

140. Grupul de lucru pentru Pilonul VI / Agenda ședințelor grupului de lucru – Ședința 

grupului de lucru Pilon VI din 19 noiembrie 2013  

141. Grupul de lucru pentru Pilonul I / Agenda ședințelor grupului de lucru – Ședința 

grupului de lucru Pilon I din 23 octombrie 2013 – actualizare  

142. Grupul de lucru pentru Pilonul I / Planuri de activitate – Planul de activitate al 

Grupului de lucru Pilon I pentru 2013 

143. Grupul de lucru pentru Pilonul VI / Procese-verbale ale ședințelor grupului de lucru 

– Ședința grupului de lucru Pilon VI din 28 mai 2013  

144. Grupul de lucru pentru Pilonul VI / Agenda ședințelor grupului de lucru – Ședința 

grupului de lucru Pilon VI din 25 iunie 2013  

145. Grupul de lucru pentru Pilonul II / Agenda ședințelor grupului de lucru – Ședința 

grupului de lucru Pilon II din 20 noiembrie 2013  

146. Grupul de lucru pentru Pilonul III / Agenda ședințelor grupului de lucru – Ședința 

grupului de lucru Pilon III din 19 noiembrie 2013  

147. Grupul de lucru pentru Pilonul V / Agenda ședințelor grupului de lucru – Ședința 

grupului de lucru Pilon V din 20 iunie 2013  

148. Grupul de lucru pentru Pilonul II / Procese-verbale ale ședințelor grupului de lucru 

– Ședința grupului de lucru Pilon II din 15 iunie 2013 

149. Grupul de lucru pentru Pilonul V / Procese-verbale ale ședințelor grupului de lucru 

– Ședința grupului de lucru Pilon V din 20 iunie 2013 



150. Grupul de lucru pentru Pilonul I / Procese-verbale ale ședințelor grupului de lucru – 

Ședința grupului de lucru Pilon I din 26 iulie 2013 

151. Grupul de lucru pentru Pilonul II / Procese-verbale ale ședințelor grupului de lucru 

– Ședința grupului de lucru Pilon II din 20 noiembrie 2013 

152. Grupul de lucru pentru Pilonul III / Procese-verbale ale ședințelor grupului de 

lucru – Ședința grupului de lucru Pilon III din 19 noiembrie 2013 

153. Consiliul naţional pentru reforma organelor de ocrotire a normelor de drept / 

ședința 11 decembrie 2013 – Agenda ședinței din 11 decembrie 2013 

154. Consiliul naţional pentru reforma organelor de ocrotire a normelor de drept / 

ședința 11 decembrie 2013 – Agenda ședinței din 11 decembrie 2013 – exclus  

155. Consiliul naţional pentru reforma organelor de ocrotire a normelor de drept – 

Regulamentul Consiliului naţional pentru reforma organelor de ocrotire a normelor de drept – 

actualizat  

156. Grupul de lucru pentru Pilonul II / Procese-verbale ale ședințelor grupului de lucru 

– Ședința grupului de lucru Pilon II din 15 mai 2013 

157. Grupul de lucru pentru Pilonul II / Agenda ședințelor grupului de lucru – Ședința 

grupului de lucru Pilon II din 18 decembrie 2013  

158. Grupul de lucru pentru Pilonul III / Agenda ședințelor grupului de lucru – Ședința 

grupului de lucru Pilon III din 17decembrie 2013  

159. Grupul de lucru pentru Pilonul V / Procese-verbale ale ședințelor grupului de lucru 

– Ședința grupului de lucru Pilon V din 29 noiembrie 2013 

160. Grupul de lucru pentru Pilonul VI / Procese-verbale ale ședințelor grupului de lucru 

– Ședința grupului de lucru Pilon VI din 19 noiembrie 2013 

161. Grupul de lucru pentru Pilonul V / Agenda ședințelor grupului de lucru – Ședința 

grupului de lucru Pilon V din 16 decembrie 2013  

162. Grupul de lucru pentru Pilonul VI / Agenda ședințelor grupului de lucru – Ședința 

grupului de lucru Pilon VI din 17decembrie 2013  

163. Grupul de lucru pentru Pilonul I / Agenda ședințelor grupului de lucru – Ședința 

grupului de lucru Pilon V din 19 decembrie 2013  

164. Grupul de lucru pentru Pilonul IV / Agenda ședințelor grupului de lucru – Ședința 

grupului de lucru Pilon IV din 20 decembrie 2013  

165. Grupul de lucru pentru Pilonul IV / Procese-verbale ale ședințelor grupului de lucru 

– Ședința grupului de lucru Pilon IV din 29 noiembrie 2013 

166. Grupul de lucru pentru Pilonul I / Procese-verbale ale ședințelor grupului de lucru – 

Ședința grupului de lucru Pilon I din 19 decembrie 2013 



Sistemul Judiciar 

Consiliul Superior al Magistraturii 

1. Membrii Consiliului Superior al Magistraturii – actualizare 

Judecătorii 

1. Lista judecătorilor – actualizare  

 

Studii și analize 

1. Raport despre activitatea primei instanţe privind judecarea cauzelor penale pentru 6 luni 2012 

2012  

2. Raport despre activitatea generală a instanţelor judecătoreşti pentru anul 2012 

3. Raport privind măsurile de pedeapsă aplicate condamnaţilor (12luni) pentru anul 2012 

4. Raport privind examinarea cauzelor penale (12luni) pentru anul 2012 

5. Raport privind examinarea cauzelor cu minori (12luni) pentru anul 2012 

6. Raport privind examinarea cauzelor civile (12luni) pentru anul 2012 

7. Raport privind examinarea cauzelor cu aplicarea articolelor din Codul penal, (12 luni)  

8. Raport despre activitatea primei instanțe privind judecarea cauzelor penale pentru 3 luni 2013 

9. Raport privind judecarea cauzelor penale pentru 6 luni, anul 2013 

10. Raport statistic despre activitatea primei instanțe privind judecarea cauzelor penale pentru 9 luni 

ale anului 2013 

11. Raport statistic despre activitatea primei instanțe privind judecarea cauzelor civile pentru 9 luni 

ale anului 2013 

Contacte 

Direcții și secții 

1. Lista telefoanelor colaboratorilor aparatului central al ministerului(actualizat) 

2. Actualizarea informației 

3. Actualizare  

4. Modificarea și completarea datelor 

5. Cabinetul ministrului – actualizare  



6. Actualizare  

7. Direcția generală legislație – actualizare  

8. Direcția denerală agent guvernamental – actualizare  

9. Serviciul protocol, informare și comunicare cu mass-media – actualizare  

10. Direcția profesii și servicii juridice – actualizarea datelor de contact 

11. Direcția generală legislație – actualizare 

12. Direcția generală agent guvernamental – actualizare 

13. Direcția cooperare juridică internațională – actualizare 

14. Direcția apostilă – actualizare 

15. Serviciul interpreți și traducători – actualizare 

16. Secția resurse umane – actualizare 

17. Cooperare juridică internațională  – actualizare 

18. Direcția contencios – actualizare 

19. Cooperare juridică internațională – actualizare 

Posturi vacante 

Anunț - Concurs  

1. MINISTERUL JUSTIŢIEI anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul 

subdiviziunilor structurale ale aparatului central 

2. Ministerul Justiţiei anunţă că funcţia de consultant în Serviciul asistenţă juridică calificată şi 

mediere se scoate de la concurs din motive obiective. 

3. Anunţ cu privire la posturile de deservire tehnică vacante din cadrul Centrului de Informaţii 

Juridice 

4. Anunţ. 

5. Anunţuri – modificare (centru de informaţii juridice) 

6. ANUNŢ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în 

cadrul Oficiului central de probaţiune pe lîngă Ministerul Justiţiei 

7. Departamentul de administrare judecătorească anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice 

vacante 

8. Anunț 

9. Anunț 

10. INFORMAŢIA privind condiţiile de prelungire a concursului pentru funcţiile vacante din cadrul 

Centrului de Informaţii Juridice 



11. Anunţ cu privire la prelungirea desfășurării concursului la posturile de deservire tehnică vacante 

din cadrul Centrului de Informaţii Juridice 

12. Anunț cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs 

13. Anunț cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante 

14. Anunț cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante prin concurs în cadrul Departamentului 

de administrare judecătorească (termen limită 8 aprilie 2013) 

15. Anunț cu privire la ocuparea funcţiilor publice vacante prin concurs în cadrul Departamentului 

de administrare judecătorească (termen limită 8 aprilie 2013) – modificare 

16. MINISTERUL JUSTIŢIEI anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul 

subdiviziunilor structurale ale aparatului central (termen limită 03 mai 2013) 

17. MINISTERUL JUSTIŢIEI anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul 

subdiviziunilor structurale ale aparatului central (termen limită 20 mai 2013)  – modificare 

18. Concurs extins: şef/specialist principal în Serviciul e-Transformare (termen limită – 20 mai 

2013) 

19. Post vacant - șef secretariat (termen limită - 20 mai 2013) 

20. Departamentul de administrare judecătorească anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice 

vacante (termen limită 15 mai 2013) 

21. Concurs extins: consultant superior Direcţia elaborare a actelor normative (termen limită – 20 

mai 2013) 

22. Concurs extins: consultant /specialist principal în Direcţia analiză şi executare a hotărîrilor 

CEDO (termen limită – 20 mai 2013) 

23. Concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante: consultant în Direcţia contencios/ specialist 

în Serviciul arhivă (termen limită – 20 mai 2013) 

24. Concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante: consultant în Direcţia contencios/ specialist 

în Serviciul arhivă (termen limită – 20 mai 2013) – modificare  

25.  Concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante: consultant în Direcţia contencios/ specialist 

în Serviciul arhivă (termen limită – 20 mai 2013) – modificare  

26. Concurs extins: consultant /specialist principal în Direcţia analiză şi executare a hotărîrilor 

CEDO (termen limită – 20 mai 2013)  – modificare 

27. Concurs extins: consultant superior Direcţia elaborare a actelor normative (termen limită – 20 

mai 2013)  – modificare 

28. Post vacant - șef secretariat (termen limită - 20 mai 2013) – modificare 

29. Concurs extins: şef/specialist principal în Serviciul e-Transformare (termen limită – 20 mai 

2013)  – modificare 



30. MINISTERUL JUSTIŢIEI anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul 

subdiviziunilor structurale ale aparatului central (termen limită 20 mai 2013)  – modificare 

31. Concurs extins: specialist principal la Departamentul de administrare judecătorească (termen 

limită 21 iunie) 

32. Concurs extins pentru ocuparea funcțiilor publice vacant 

33. Concurs extins: specialist principal la Departamentul de administrare judecătorească (termen 

limită 21 iunie) – modificare – Concurs extins: specialist principal la Departamentul de 

administrare judecătorească (termen limită – 01 iulie 2013) 

34. Concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul Centrului de Armonizare a 

Legislației(termen limită – 31 iulie 2013) 

35. Concurs extins pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul Departamentului de 

administrare judecătorească (termen limită – 12 august 2013) 

36. Specialist principal în Serviciul e-transformare 

37. Șef al Serviciului e-transformare 

38. Auditor intern în Direcția control și audit intern 

39. Specialist principal (pe perioadă determinată) în Direcția apostilă 

40. Specialist principal în Direcția contencios 

41. Consultant în Direcția avizare a actelor normative 

42. Consultant superior în Direcția elaborare a actelor normative (2 unități) 

43. Specialist principal în Serviciul e-transformare – modificare  

44. Șef al Serviciului e-transformare– modificare  

45. Auditor intern în Direcția control și audit intern– modificare  

46. Specialist principal (pe perioadă determinată) în Direcția apostilă– modificare  

47. Specialist principal în Direcția contencios– modificare  

48. Consultant în Direcția avizare a actelor normative– modificare  

49. Consultant superior în Direcția elaborare a actelor normative (2 unități) – modificare 

50. MINISTERUL JUSTIŢIEI anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul 

subdiviziunilor structurale ale aparatului central 

51. Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante din cadrul Centrului de informaţii juridice 

(termen limită - 30 septembrie 2013) 

52. Direcţia de Justiţie a Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia (Gagauz-Yeri) anunţă concurs 

pentru ocuparea funcţiei publice vacante pe perioadă determinată din cadrul Direcţiei de Justiţie 

a Unităţii Teritoriale Autonome Găgăuzia (Gagauz-Yeri) 

53. Concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul Departamentului de administrare 

judecătorească (termen limită - 15 octombrie 2013) 



54. Post vacant - Administrator principal rețea de calculatoare din cadrul Centrului de informaţii 

juridice (termen limită- 21 octombrie 2013) 

55. MINISTERUL JUSTIŢIEI anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul 

subdiviziunilor structurale ale aparatului central (termen limită - 15 octombrie 2013) 

56. MINISTERUL JUSTIŢIEI anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul 

subdiviziunilor structurale ale aparatului central (termen limită - 31 octombrie 2013) 

57. MINISTERUL JUSTIŢIEI anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul 

subdiviziunilor structurale ale aparatului central (termen limită - 31 octombrie 2013) – 

completare (auditor intern, Direcția control și audit intern) 

58. MINISTERUL JUSTIŢIEI anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul 

subdiviziunilor structurale ale aparatului central (termen limită - 31 octombrie 2013) – 

completare (șef Serviciu e – Transformare; specialist principal, Serviciul protocol, informare și 

comunicare cu mass-media) 

59. MINISTERUL JUSTIŢIEI anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul 

subdiviziunilor structurale ale aparatului central (termen limită - 31 octombrie 2013) – 

completare (specialist superior, Direcția contencios) 

60. Concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul Centrului de Armonizare a 

legislației(termen limita 19 noiembrie 2013)  

61. Concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul Departamentului de Administrare 

judecătorească(termen limită 22 noiembrie 2013) 

62. Concurs extins pentru ocuparea funcției publice vacante în cadrul Ministerului Justiției(termen 

limită 20 noiembrie) 

63. Concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul subdiviziilor structurale ale 

aparatului central(termen limită-26 noiembrie 2013) 

64. Post vacant - Administrator sisteme informatice superior din cadrul Centrului de informaţii 

juridice (termen limită- 09 decembrie 2013) 

65. MINISTERUL JUSTIŢIEI anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul 

subdiviziunilor structurale ale aparatului central (termen limită-16 decembrie 2013) 

66. Informația privind scoaterea de la concurs a funcției publice vacante 

67. Anunţ privind organizarea concursului de selectare în cadrul Ministerului Justiţiei al Republicii 

Moldova a unui consultant în domeniul achiziţiilor publice (termen limită - 30 decembrie 2013) 

68. MINISTERUL JUSTIŢIEI anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante (termen 

limită - 15 ianuarie 2014) 

Informații despre concurs 



1. Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante (actualizat) 

2. Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante 

3. INFORMAŢIA privind condiţiile de desfăşurare a concursului pentru funcţiile vacante din 

cadrul Centrului de Informaţii Juridice 

4. Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul pentru ocuparea 

funcţiei publice vacante de şef al Direcţiei audit intern 

5. Lista candidaților care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviul pentru ocuparea 

funcțiilor publice vacante 

6. Lista candidaților care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviul pentru ocuparea 

funcțiilor publice vacante 

7. Lista candidaților care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviul pentru ocuparea 

funcțiilor publice vacante 

8. Lista candidaților care au promovat concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al 

Direcției control și audit intern 

9. Lista candidaților care au promovat concursul pentru ocuparea funcției publice vacante 

10. modificare (06.02.2013 introducere informație suplimentară: Lista candidaților care au promovat 

proba scrisă și punctajul obținut la această probă) 

11. Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul pentru ocuparea 

funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Direcţiei prelucrarea şi difuzarea actelor 

juridice 

12. Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante 

13. Lista candidaților care au promovat concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de 

specialist principal din cadrul Direcției prelucrarea și difuzarea actelor juridice. 

14. Anunț cu privire la desfășurarea probei scrise pentru funcțiile publice vacante 

15. Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în 

Direcţia administrarea instanţelor judecătoreşti 

16. Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist 

superior în Serviciul statistică judiciară 

17. Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi punctajul obţinut la această probă 

18. Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi punctajul obţinut la această probă 

19. Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul pentru ocuparea 

funcţiei publice vacante de specialist superior în cadrul  Serviciului statistică judiciară 

20. Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul pentru ocuparea 

funcţiei publice vacante de specialist în cadrul Direcţiei  administrarea instanţelor judecătoreşti 

21. Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante 



22. Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante 

23. ANUNŢ CU PRIVIRE LA DESFĂŞURAREA PROBEI SCRISE 

24. Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul pentru ocuparea 

funcţiei publice vacante de specialist principal  (pe perioadă determinată) în cadrul Direcţiei  

prelucrarea şi difuzarea actelor juridice 

25. Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist 

principal în Direcţia administrarea instanţelor judecătoreşti 

26. Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi punctajul obţinut la această probă 

27. Lista candidaţilor admiși la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante în cadrul 

aparatului central 

28. Desfășurarea probei scrise pentru funcţiile publice vacante 

29. Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul pentru ocuparea 

funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Direcţiei administrarea instanţelor 

judecătoreşti 

30. Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de 

specialist principal (3 unităţi) din cadrul Direcţiei administrarea instanţelor judecătoreşti 

31. Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi punctajul obţinut la această probă 

32. Desfășurarea probei scrise pentru funcția de specialist principal din cadrul Departamentului de 

administrare judecătorească 

33. Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante din cadrul 

Departamentului de administrare judecătorească  

34. Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante şi data 

desfăşurării probei scrise 

35. Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi punctajul obţinut la această probă 

36. Lista candidaților care au promovat concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din 

cadrul aparatului central al Ministerului Justiției 

37. Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul 

Departamentului de administrare judecătorească 

38. Desfășurarea probei scrise pentru funcția de specialist principal și șef al serviciului din cadrul 

Departamentului de administrare judecătorească 

39. Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul pentru ocuparea 

funcţiei publice vacante de şef al Serviciului statistică judiciară 

40. Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef al 

Serviciului statistică judiciară din cadrul Departamentului de administrare judecătorească 



41. Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante şi data 

desfăşurării probei scrise 

42. Anunț cu privire la contramandarea concursului 

43. Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi punctajul obţinut la această probă 

44. Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante şi data 

desfăşurării probei scrise 

45. Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi punctajul obținut la această probă 

46. Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice din cadrul Centrului de 

armonizare a legislației și data desfășurării probei scrise 

47. Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul pentru ocuparea 

funcţiilor publice vacante în cadrul Centrului de Armonizare a Legislației 

48. Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de 

specialist din cadrul Direcţiei armonizare a legislaţiei 

49. Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul 

Departamentului de administrare judecătorească 

50. Desfășurarea probei scrise pentru funcțiile de specialist principal și specialist superior din cadrul 

Departamentului de administrare judecătorească 

51. Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante 

52. Lista candidaţilor care au promovat proba pentru funcţia de specialist superior, Serviciul 

statistică judiciară, Departamentul administrare judecătorească 

53. Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante – modificare  

54. Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de 

specialist superior din cadrul Serviciului statistică judiciară, Departamentul de administrare 

judecătorească 

55. Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante și data 

desfășurării probei scrise 

56. Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist 

superior din cadrul Centrului de Informații Juridice și data desfășurării probei scrise 

57. Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante 

58. Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi punctajul obţinut la această probă 

59. Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă pentru funcţia de specialist superior în cadrul 

Centrului de informații juridice 

60. Lista persoanelor admise la interviu 

61. Lista persoanelor care au promovat concursul 

62. Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi punctajul obţinut la această probă 



63. Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru funcțiile publice vacante 29.10.2013 

64. Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante 

65. Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante 

66. Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi punctajul obţinut la această probă 

67. Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist 

principal din cadrul Departamentului de administrare judecătorească 

68. Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante din cadrul 

Centrului de armonizare a legislației 

69. Lista candidaților care au promovat proba scrisă pentru funcția de specialist principal, Serviciul 

management financiar și audit, Departamentul de administrare judecătorească 

70. Lista candidaților admiși la proba scrisă 

71. Lista candidaților admiși la interviu 

72. Lista candidaților care au promovat concursul 

73. Lista candidaților care au promovat concursul 

74. Lista candidaților care au promovat proba scrisă pentru funcțiile publice vacante din cadrul 

Centrului de armonizare a legislației 

75. Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de 

specialist superior din cadrul Direcţiei asigurare informaţională, Centrul de armonizare a 

legislației 

76. Lista candidaţilor admişi la concurs 

77. Lista candidaților admiși la interviu 

78. Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviu 

 

 

 

Jurisprudența CEDO 

1. Lista HOTĂRÎRILOR Curţii Europene versus Moldova – Clasificarea alfabetică 

2. Lista HOTĂRÎRILOR Curţii Europene versus Moldova – Clasificarea cronologică 

3. Lista DECIZIILOR Curţii Europene versus Moldova 
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