
planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Numărul de 

acte 

normative 

elaborate.

Au fost elaborate 109 proiecte 

de acte normative

Numărul de

acte 

normative 

avizate

Au fost avizate 2053 acte 

normative

Rata de 

migraţie a 

personalului 

din sistem        

La 1 ianuarie 2016 activau 114 

de salariați din 138 de unități 

de personal. Pe parcursul 

anului au încetat raporturile de 

serviciu 21 de salariați. Au fost 

numiți în funcție 34 de salariați 

(rata migrației 9.42%).

Crearea registrului electronic 

unic al agenţilor economici şi 

organizaţiilor necomerciale 

(HP. nr.6,din 16.02.2012, 

privind aprobarea Planului de 

acţiuni pentru implementarea 

Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 

2011–2016, p.5.3.2.2)

Sistemul a fost creat. Însă, pentru lansarea în producție este 

necesar de a fi completat cu noi funcționalități identificate 

în urma testării.

104,1 104,1 Registru unic 

creat și 

funcțional

Registrul este creat. Pe 

parcursul anului 2016 au fost 

efectuate instruiri, făcute 

testări, identificate neajunsuri 

și elaborat caietul de sarcini 

pentru dezvoltarea noilor 

funcționalități. Registrul poate 

fi accesat la adresa: 

https://regunic.justice.gov.md/

Crearea secretariatului 

Consiliului Naţional pentru 

reforma organelor de ocrotire a 

normelor de drept (HP. 

nr.6,din 16.02.2012, privind 

aprobarea Planului de acţiuni 

pentru implementarea 

Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 

2011–2016, p.7.1.1.2)

Alocaţiile au fost destinate achitării serviciilor de 

secretariat al grupurilor de lucru pentru coordonarea și 

monitorizarea SRSJ2011-2016. Plata s-a efectuat lunar, la 

prezentarea actelor de predare-primire.

354,6 270,3 Consiliu creat 

și susținut în 

plan 

secretarial

Secretariatul a fost funcțional 

pe parcursul anului 2016

- Cadru legislativ 

coerent şi previzibil, 

corelat cu exigenţele 

europene către anul 

2016 

- 50% din funcționarii 

publici din aparatului 

central din cadrul 

Ministerului Justiíei  

instruiți anual 

- Fluctuația de personal 

din cadrul Ministerului 

Justiției redusă la 20% 

pînă în 2016 

- 75% din acțiunile 

prevăzute în Planul de 

acțiuni pentru realizarea 

Strategiei de Reformă a 

Justiției sunt realizate

27 750,0 23 701,9Pe parcursul anului au fost elaborate proiecte în 

conformitate cu Planul de acțiuni al Ministerului Justiției pe 

anul 2016, precum și realizată avizarea actelor normative în 

proporție de 100% 

Tabelul 6.5 Raport privind implementarea Strategiei de cheltuieli pe sectorul justiția pe anul 2016 

Acţiuni (măsuri) de politică  a. 2016 Cheltuieli bugetare în 

anul 2016 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2016Obiective de politică 

pe termen mediu

Realizarea politicii de stat în 

sfera justiţiei

Subprogramul 01. Elaborare a politicii şi management în domeniul justiţiei administrat de aparatul central al Ministerului Justiției



planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Acţiuni (măsuri) de politică  a. 2016 Cheltuieli bugetare în 

anul 2016 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2016Obiective de politică 

pe termen mediu

Organizarea reuniunilor 

periodice comune ale 

reprezentanţilor instituţiilor din 

sectorul justiţiei privind 

planificarea startegică şi 

monitorizarea reformei (HP. 

nr.6 din 16.02.2012, privind 

aprobarea Planului de acţiuni 

pentru implementarea 

Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 

2011–2016, p.7.1.5.2)

Realizat

Pe parcursul anului 2016 au fost organizate lunar, cu 

excepția lunilor de vară, iulie și august, 58 de şedinţe ale 

grupurilor de lucru, în cadrul cărora s-a discutat statutul 

acţiunilor din PA SRSJ, astfel, fiind asigurată monitorizarea 

implementării SRSJ. 

4,0 3,9 Numărul de 

reuniuni

58 ședințe

Organizarea reuniunilor 

periodice dintre reprezentanţii 

sectorului neguvernamental şi 

reprezentanţii sectorului 

justiţiei (HP nr.6 din 

16.02.2012, privind aprobarea 

Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei 

pentru anii 2011–2016, 

p.7.3.2.2)

Pe perioada anului 2016 au avut loc mai multe reuniuni cu:

-Organizații ce desfășoară activitatea pe domeniul 

probațiunii și penitenciare (NORLAM si EUTAP 4) – 

întrunire în fiecare luna, raportare pe marginea dezvoltării 

acestor proiecte, asistență;

-Organizații ce desfășoară activitate  în domeniul 

drepturilor copilului (Unicef, Ombudsman) – Acord de 

colaborare semnat, Plan de acțiuni pentru 2 ani aprobat și 

implementat, cursuri de instruire pentru reprezentanții MJ 

în elaborarea actelor normative – prin prisma drepturilor 

copilului;

-Organizații ce desfășoară activitatea în scopul dezvoltării 

și promovării instituției medierii în RM– întîlniri cu 

reprezentanții o data în luna, plan de promovare și finanțare 

de către BERD aprobat și compania de implementare 

identificată, cursuri de instruire a mediatorilor, ed. III, din 

4.02.2017;

-Întîlniri organizate cu reprezentanți ai ONG cît și ai 

ambasadelor în RM, pentru inițierea, continuarea și 

sustenabilitatea proiectelor inițiate în diferite domenii – 4 

pe săptămînă;

-Reprezentarea în cadrul grupurilor de lucru sectoriale, în 

cadrul ONG cît și Membru al Boardului a tuturor 

proiectelor UN în Moldova – 8 ședinte lunar.

3,0 3,0 Numărul de 

reuniuni

Pe parcursul anului au avut loc 

200  reuniuni

- Cadru legislativ 

coerent şi previzibil, 

corelat cu exigenţele 

europene către anul 

2016 

- 50% din funcționarii 

publici din aparatului 

central din cadrul 

Ministerului Justiíei  

instruiți anual 

- Fluctuația de personal 

din cadrul Ministerului 

Justiției redusă la 20% 

pînă în 2016 

- 75% din acțiunile 

prevăzute în Planul de 

acțiuni pentru realizarea 

Strategiei de Reformă a 

Justiției sunt realizate



planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Acţiuni (măsuri) de politică  a. 2016 Cheltuieli bugetare în 

anul 2016 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2016Obiective de politică 

pe termen mediu

Elaborarea culegerilor de 

modele de acte întocmite de 

executorul judecătoresc, de 

avocat, de expertul judiciar,de 

administratorul autorizat, de 

notar, de mediator (HP nr.6 din 

16.02.2012, privind aprobarea 

Planului de acţiuni pentru 

implementa-rea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei 

pentru anii 2011–2016, 

p.3.2.2.2)

A fost instituit grupul de lucru, conform ordinului 

Ministrului Justiției nr.645 din 17 iunie 2016. Au fost 

desfășurate 3 ședințe (29.07.2016, 11.08.2016 și 

18.08.2016) și întocmite modelele de acte, care urmează a 

fi publicate de către UNEJ în ghidul executorului 

judecătoresc.

0,0 0,0 Numărul de 

modele de 

culegeri 

elaborate

77 modele de acte elaborate

Îmbunătățirea sistemului de 

manage-ment al informației și 

de comunicare prin asigurarea 

accesului la bazele de date (SIA 

e-Executor) și Registru judiciar 

(HP  nr.6,din 16.02.2012, 

privind aprobarea Planului de 

acţiuni pentru implementarea 

Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 

2011–2016, domeniul 3.3.3*)

A fost pregătit caietul de sarcini și documentația de 

achiziții.

400,0 0,0 Registru 

funcțional. Registrul este creat, dar pentru 

lansarea în regim de lucru este 

necesară dezvoltarea de noi 

funcționalități. Acestea 

urmează a fi realizate în anul 

2017. Registrul poate fi accesat 

la adresa: 

www.rpe.justice.gov.md

- Cadru legislativ 

coerent şi previzibil, 

corelat cu exigenţele 

europene către anul 

2016 

- 50% din funcționarii 

publici din aparatului 

central din cadrul 

Ministerului Justiíei  

instruiți anual 

- Fluctuația de personal 

din cadrul Ministerului 

Justiției redusă la 20% 

pînă în 2016 

- 75% din acțiunile 

prevăzute în Planul de 

acțiuni pentru realizarea 

Strategiei de Reformă a 

Justiției sunt realizate

0,0 0,0Monitorizarea implementării 

reformei INJ (HP  nr.6 din 

16.02.2012, privind aprobarea 

Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei 

pentru anii 2011–2016, 

p.1.3.1.3)

Expert 

contractat.

Avînd în vedere faptul că 

modificările la Legea privind 

Institutul Naţional al Justiţiei 

au intrat în vigoare la data de 

12.11.2016, iar monitorizarea 

presupune colectarea și analiza 

datelor privind implementarea 

noilor norme pentru o perioadă 

de cel puțin 6 luni, nu a  fost 

posibilă realizarea acțiunii în 

cauză. Mai mult decît atît 

reforma INJ presupune 

elaborarea și aprobarea 

cadrului juridic conex la Lege 

(Regulamente de organizare și 

funcționare interioară).



planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Acţiuni (măsuri) de politică  a. 2016 Cheltuieli bugetare în 

anul 2016 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2016Obiective de politică 

pe termen mediu

Elaborarea și implementarea 

sistemului electronic de 

evidență a cazurilor de reținere, 

arest și detenție (HP nr.6 din 

16.02.2012, privind aprobarea 

Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei 

pentru anii 2011–2016, 

p.6.4.4.3)

Registrul a fost elaborat. 0,0 0,0 Registru 

funcțional.

Soluția tehnică a fost pilotată în 

incinta Comisariatului de 

Poliție Centru, mun. Chișinău. 

Platforma a fost pregătită 

pentru a fi integrată cu restul 

sistemelor informaționale 

existente în sistemul organelor 

de drept (e-Dosar, PIGD). În 

2017 registrul urmează a fi 

integrat cu alte sisteme 

existente necesare procesului 

de lucru.

Optimizarea bazei de date a 

actelor normative (HP nr.6 din 

16.02.2012, privind aprobarea 

Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei 

pentru anii 2011–2016, 

p.7.2.3.2)

A fost lansată procedura de achiziție pentru achiziționarea 

serviciilor de versionare a legislației (varianta rusă)

2 500,0 801,6 Bază de date 

funcțională

Parțial realizat.

În baza contractului 

16/02339/001 din 12.10.2016, 

au fost versionate 20 mii acte. 

În anul 2017 urmează a fi 

versionate și completată baza 

de date cu alte 48 mii acte. 

Baza de date versiunea în 

limba română poate fi accesată 

la adresa: http://www.legis.md/

Crearea bazei de date on-line 

privind procesul de elaborare a 

actelor normative (de la stadiul 

de proiect pînă la cel de act 

publicat (HP nr.6 din 

16.02.2012, privind aprobarea 

Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei 

pentru anii 2011–2016, 

p.7.2.3.3)

Baza de date a fost lansată în regim de pilotare în 9 

ministere.

400,0 96,0 Bază de date 

funcțională

Parțial realizat.

În anul 2016 au avut loc 

ședințe de prezentare a 

sistemului în toate ministerele. 

Urmare a acestor ședințe, 9 

instituții au semnat ordinele de 

pilotare. În urma pilotării, au 

fost colectate obiecții și 

propuneri de îmbunătățire a 

sistemului, care au fost incluse 

într-un caiet de sarcini. 

Procedura de achiziții urmează 

să aibă loc. Baza de date poate 

fi accesată la adresa: 

www.elex.justice.gov.md

Procedura de achiziții a fost amînată 

deoarece noua Lege cu privire la 

achiziții și Regulamentul privind 

achizițiile publice au fost aprobate 

tîrziu, iar finisarea lucrărilor nu ar fi 

fost posibilă pînă la finele anului.

31 515,7 24 980,8

planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

- Cadru legislativ 

coerent şi previzibil, 

corelat cu exigenţele 

europene către anul 

2016 

- 50% din funcționarii 

publici din aparatului 

central din cadrul 

Ministerului Justiíei  

instruiți anual 

- Fluctuația de personal 

din cadrul Ministerului 

Justiției redusă la 20% 

pînă în 2016 

- 75% din acțiunile 

prevăzute în Planul de 

acțiuni pentru realizarea 

Strategiei de Reformă a 

Justiției sunt realizate

Obiective de politică 

pe termen mediu

Acţiuni (măsuri) de politică  a. 2016 Cheltuieli bugetare în 

anul 2016 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2016

Total subprogram 01:

Subprogramul 02. Organizarea a sistemului judecătoresc administrat de Consiliul Superior al Magistraturii

Scopul subprogramului: Asigurarea și îmbunătățirea condițiilor de funcționare a sistemului judecătoresc



planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Acţiuni (măsuri) de politică  a. 2016 Cheltuieli bugetare în 

anul 2016 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2016Obiective de politică 

pe termen mediu

Consolidarea rolului 

CSM în asigurarea 

eficienţei justiţiei.

- Consolidarea 

mecanismelor de 

implementare a 

standardelor etice în 

sectorul justiției.

- Informarea și sporirea 

încrederii societății 

civile în sistemul 

judiciar.

Asigurarea activităţii CSM La 14.10.16, CSM a inițiat procesul de renovare a sediului 

acestuia respectiv, anunțul cu privire la lucrările de 

reparații capitale a sediului a fost publicat în Buletinul 

Achizițiilor Publice iar, la 04.11.16, a fost inițiată 

procedura de licitație publică, în acest sens. În continuare la 

15.11.16, a fost încheiat contractul de antrepriză cu 

antreprenorul câștigător, care a și efectuat reparația capitală 

a sediului CSM.

În același timp, de către CSM a fost anunțat și concurs 

privind achiziționarea mobilierului necesar desfășurării 

activității instituției iar, la 11.11.16 a fost încheiat 

contractul cu furnizorul de bunuri.

- Referitor la alte acțiuni importante,care se rezumă în 

activitatea CSM sunt: - petrecerea a 2 Adunări Generale a 

Judecătorilor (la 11.03 și 21.10.2016); desfășurarea 

ședințelor CSM (an. 2016 - 38 ședințe), emise 952 de 

hotărâri; - petrecute 8 ședințe a Colegiului de evaluare a 

performanțelor judecătorilor pe an. 2016, fiind evaluați 117 

judecători; -  petrecute 16 ședințe a Colegiului pentru 

selecția și cariera judecătorilor, fiind selectați 154 de 

judecători; - petrecute 17 ședințe Colegiului disciplinar, 

emise 65 de hotărâri și examinate 27 de contestații asupra 

hotărârilor Completelor de admisibilitate; - Inspecția 

judiciară a primit în audiență 243 de cetățeni a petrecut 12 

controale în diverse instanțe judecătorești, și au fost 

examinate peste 325 petiții și 1687 sesizări petiții.  

Totodată, pe parcursul an. 2016, în legătură cu 

reorganizarea instanțelor judecătorești de către CSM au fost 

desfășurate numeroase acțiuni precum: organizat 

concursuri pentru suplinirea funcţiilor de preşedinţi şi 

vicepreşedinţi ai judecătoriilor, a aprobat numărul de unităţi 

de personal pentru secretariatele judecătoriilor, precum şi 

modul de repartizare a personalului în toate sediile 

judecătoriilor.

14 157,2 13 411,8 Proiect de 

renovare 

elaborat, 

Sediu 

renovat, 

Utilaj şi 

echipament 

procurat.

Anunțul privind lucrări de 

reparații capitale a sediului 

CSM, publicat la 14.10.16 în 

Buletinul Achizițiilor Publice. 

- Finisarea renovării sediului 

CSM la 29.12.16

- Mobilier achiziționat, în 

conformitate cu contractul de 

achiziții din 11.11.16.



planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Acţiuni (măsuri) de politică  a. 2016 Cheltuieli bugetare în 

anul 2016 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2016Obiective de politică 

pe termen mediu

i Elaborarea conceptelor de 

promovare a eticii profesionale 

şi de sensibilizare a opiniei 

publice cu privire la etica 

profesională a reprezentanţilor 

sectorului justiţiei

Acțiune nerealizată

50,0 0,0 Concepte de 

promovare a 

eticii 

profesionale 

şi de 

sensibilizare a 

opiniei 

publice cu 

privire la 

etica 

profesională a 

reprezentanţil

or sectorului 

justiţiei 

elaborate.

- Concepte de 

promovare a 

eticii 

profesionale 

şi de 

sensibilizare a 

opiniei 

publice cu 

privire la 

etica 

profesională a 

reprezentanţil

or sectorului 

justiţiei 

publicate.

Acțiune nerealizată, drept consecință 

al aprobării bugetului pe anul 2016 

abia la sfârșit de iulie 2016, 

respectiv, perioada scurtă de timp 

rămasă, fiind insuficientă întru 

contractarea unui agent economic în 

vederea elaborării conceptelor de 

promovare a eticii profesionale a 

reprezentanților sectorului justiției.  

Publicarea de broşuri cu privire 

la etica profesională a 

reprezentanţilor sectorului 

justiţiei

Pe parcursul an. 2016 a fost elaborat Codul de etică și de 

conduită profesională al judecătorului. Lucrarea 

nominalizată cuprinde enumerarea principiilor și normelor 

de conduită profesională, fiind structurat asemenea 

Principiilor de la Bangalore, care prevede formarea unor 

practici interne de manifestare profesională a magistraților, 

recomandări în vederea menținerii prestigiului și 

îmbunătățirii imaginii justiției. Apariția Codului de etică și 

conduită a judecătorului a fost posibilă cu suportul 

financiar al Proiectului Uniunii Europene ATRECO.

37,5 0,0 Numărul de 

broşuri 

elaborate,

- Numărul de 

broşuri 

distribuite/pu

blicate.

2000 broșuri

- 1750 broșuri

Finanțarea a fost efectuată din 

exterior, de către Proiectul Uniunii 

Europene ATRECO.



planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Acţiuni (măsuri) de politică  a. 2016 Cheltuieli bugetare în 

anul 2016 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2016Obiective de politică 

pe termen mediu

Realizarea spoturilor publicitare 

cu privire la activitatea 

instituţiilor din sectorul justiţiei 

şi publicarea acestora pe 

internet

Pe parcursul an. 2016, cu finanțarea Proiectului Uniunii 

Europene ATRECO, a avut loc realizarea a două spoturi 

publicitare, privind activitatea CSM și cea a sistemului 

judecătoresc din Republica Moldova. Spoturile publicitare 

nominalizate au drept scop organizarea de campanii de 

informare şi conştientizare a publicului larg despre 

activitatea sistemului judecătoresc în ansamblu, reieșind 

din materiale informative pe teme de interes major, precum 

repartizarea PIGD, înregistrarea audio a ședințelor de 

judecată, drepturile si obligațiile unui participant la proces 

și nu în ultimul rând examinarea chestiunilor de către 

Plenul CSM.

300,0 80,0 Numărul de 

spoturi 

realizate;

- Numărul de 

vizualizări;

- Sursele 

mass-media 

de difuzare.

2 spoturi publicitare,

- Pagina web a CSM. 

14 544,7 13 491,8

planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Obiectivele de politici 

pe termen mediu: 

- Asigurarea cu 90% a 

condițiilor necesare 

pentru buna 

funcționare a Curții 

Supreme de Justiție 

către anul 2016

Administrarea curentă a 

activității CSJ.

Au fost finanțate doar cele mai necesare cheltuieli 

pentru asigurarea funcționalității CSJ.

42 667,5 39 999,8 Nr. sondaje 

privind 

gradul de 

încredere al 

cetățenilor 

față de actul 

de justiție

- 12 % 

micșorării 

nr. de petiții 

în raport cu 

anii 

precedenți   

Parțial Executat

Examinate și realizate 1481 

răspunsuri la petiții, cereri și 

adresări

42 667,5 39 999,8

planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Total subprogram 03:

Subprogramul 03. Supremație judecătorească administrat de Curtea Supremă de Justiție

Scopul subprogramului: Asigurarea echitabilității, calității și eficienței actului de justiție

Subprogramul 04. Înfăptuirea judecăţii în curţile de apel administrat de Curțile de Apel

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

Total subprogram 02:

Obiective de politică 

pe termen mediu

Acţiuni (măsuri) de politică  a. 2016 Cheltuieli bugetare în 

anul 2016 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2016

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2016Obiective de politică 

pe termen mediu

Acţiuni (măsuri) de politică  a. 2016 Cheltuieli bugetare în 

anul 2016 (mii.lei)



planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Acţiuni (măsuri) de politică  a. 2016 Cheltuieli bugetare în 

anul 2016 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2016Obiective de politică 

pe termen mediu

Asigurarea funcţionării 

operaţionale a curților de 

apel

Au fost finanțate doar cele mai necesare cheltuieli 

pentru asigurarea funcționalității curților de apel.

58 897,6 57 460,0 Rata de 

soluționare 

a dosarelor 

în curțile 

de apel 

Durata 

medie 

calculată 

de 

soluționare 

a dosarelor

Ponderea procentuală a 

cheltuielilor executate este 

de 97,6 la sută, față de cele 

planificate.

Devierea se explică prin existența 

posturilor vacante, inclusiv de 

judecător și nefinanțarea de către 

Trezoreria de stat a documentelor 

de plată la unele categorii de 

cheltuieli.

Construcţia /renovarea 

sediilor instanţelor 

judecătoreşti (H.P.nr.6,din 

16.02.2012, privind 

aprobarea Planului de 

acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei 

pentru anii 2011–2016, 

pilonul 1, act.1.1.12.7

S-au efectuat lucrări de investiții capitale în Curtea de 

Apel Chișinău. 

17 902,9 17 885,0 Numărul 

de instanțe 

construite/ 

renovate.

S-au efectuat lucrări de 

investiții capitale în Curtea 

de Apel Chișinău.   

Asigurarea implementării 

instituţiei "asistentului 

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

16.02.2012, privind 

aprobarea Planului de 

acţiuni pentru 

implementarea Strategiei 

de reformă a sectorului 

justiţiei pentru anii 2011– 

2016, pilonul 1, 

act.1.3.10.2)

Conform statelor de personal în curțile de apel au fost 

aprobate 94 unități de asistent judiciar, iar începând 

cu 10 august 2016, conform hot. CSM nr. 774/30 din 

20.10.15, au fost aprobate 97 unități de personal

10 132,9 9 973,6 Numărul 

efectiv al 

asistenților 

judiciari

angajați

Numărul mediu efectiv al 

asistenților judiciari angajați 

în curțile de apel este 94 

unități.  

Devierea se explică prin existența 

posturilor vacante de asistenți 

judiciari și a concediilor 

medicale.

86 933,4 85 318,6

Acţiuni (măsuri) de politică  a. 2016 Cheltuieli bugetare în 

anul 2016 (mii.lei)

Creşterea ratei anuale 

de

soluționare a 

dosarelor în curțile de

apel pînă la 100% 

către anul 2017

- Compliența curților 

de apel cu

cerințele de 

transparență a actului

de justiție

- Asigurarea 

condiţiilor adecvate 

de

funcţionare pentru 

angajații curților

de apel către anul 

2017

Obiective de politică 

pe termen mediu

Subprogramul 05. Înfăptuirea judecăţii în judecătorii administrat de judecătorii

Scopul subprogramului: Înfăptuirea justiției

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2016

Total subprogram 04:



planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Acţiuni (măsuri) de politică  a. 2016 Cheltuieli bugetare în 

anul 2016 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2016Obiective de politică 

pe termen mediu

planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Asigurarea funcţionării 

operaţionale a judecătoriilor

Au fost finanțate doar cele mai necesare cheltuieli 

pentru asigurarea funcționalității judecătoriilor

190 847,2 180 671,2 Ponderea 

procentuală 

a 

cheltuielilor 

necesare 

pentru 

întreţinerea 

judecătoriilo

r.

Ponderea procentuală a 

cheltuielilor executate este 

de circa 93 la sută, față de 

cele planificate.

Devierea se explică prin existența 

posturilor vacante, inclusiv de 

judecător și nefinanțarea de către 

Trezoreria de stat a documentelor 

de plată la unele categorii de 

cheltuieli.

Construcţia /renovarea 

sediilor judecătoriilor (H.P 

nr.6 din 16.02.2012, privind 

aprobarea Planului de 

acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei 

pentru anii 2011–2016, 

pilonul 1, act.1.1.12.7)

S-au efectuat lucrări de construcții/renovare în 

judecătorii. 

33 616,8 29 083,5 Numărul de 

instațe 

construite/ 

renovate

S-au efectuat lucrări de 

reparații și investiții capitale 

la judecătoriile: Cahul, 

Dondușeni, Drochia, 

Florești, Ciocana mun. 

Chișinău, și Centru mun. 

Chișinău. Totodată, 

Judecătoria Nisporeni a 

achitat datoriile pentru an. 

2015. Iar, la Judecătoriile 

Ungheni și Buiucani, mun. 

Chișinău au fost efectuate 

investiții capitale. 

Judecătoria Ungheni a 

întocmit documentația de 

proiect.

Din considerentul că, Judecătoria 

Cahul nu a utilizat suma de 700,0 

lei la acț. 1.1.12.7, investiții 

capitale, în același timp, unele 

judecătorii nu au reușit să 

execute lucrările de construcție 

planificate

Asigurarea implementării 

instituţiei "asistentului 

judiciar" (H.P nr.6 din 

16.02.2012, privind 

aprobarea Planului de 

acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei 

pentru anii 2011– 2016, 

pilonul 1, act.1.3.10.2)

Conform statelor de personal în judecătorii au fost 

aprobate 343 unități de asistent judiciar, iar începând 

cu 10 august 2016, conform hot. CSM nr. 774/30 din 

20.10.15, au fost aprobate 352 unități de personal.

28 254,8 27 297,1 Numărul 

efectiv al 

asistenților 

judiciari

angajați

Numărul efectiv al 

asistenților judiciari angajați 

în judecătorii este 308 

unități.

Devierea se explică prin existența 

posturilor vacante de asistenți 

judiciari și a concediilor 

medicale.

252 718,8 237 051,8

planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Cheltuieli bugetare în 

anul 2016 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2016

Subprogramul 06. Implementarea politicii penale a statului administrat de Procuratura Generală

Scopul subprogramului: Sporirea calităţii şi gradului de eficienţă al Procuraturii în eforturile de prevenire şi combatere eficientă a corupţiei şi protecţionismului.Consolidarea şi modernizarea 

Procuraturii în procesul de prevenire şi combateare a infracţiunilor, înfăptuire a actului de justiţie, promovarea consecventă a imaginii Procuraturii în societate

Obiective de politică 

pe termen mediu

Creşterea ratei anuale 

de

soluționare a 

dosarelor în

judecătorii pînă la 

100% către anul

2017

- Compliența 

judecătoriilor cu

cerințele de 

transparență a actului

de justiție

- Asigurarea 

condiţiilor adecvate 

de

funcţionare pentru 

angajații

judecătoriilor către 

anul 2017

Total subprogram 05:

Obiective de politică 

pe termen mediu

Acţiuni (măsuri) de politică  a. 2016



planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Acţiuni (măsuri) de politică  a. 2016 Cheltuieli bugetare în 

anul 2016 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2016Obiective de politică 

pe termen mediu

Asigurarea implementării 

politicii penale a statului 

(Legea cu privire la 

Procuratură nr. 294-XI din 

25.12.2008 pînă la 

31.07.2016 și nr. 3 din 

25.02.2016 din 01.08.2016)

159 825,0 147 774,2 Numărul de 

dosare de 

urmăriri 

penale 

exercitate și 

conduse; 

Ponderea 

dosarelor 

rămase în 

gestiune la 

sfîrșitul 

perioadei

Pe parcursul anului 2016 

procurorii au exercitat şi 

condus urmărirea penală în 

66558 cauze penale. La 

finele anului restante au fost 

13899 cauze. 

Au fost micșorate alocațiile 

financiare cu 27576,6 mii lei la 

rectificarea bugetului

Consolidarea capacităţilor

instituţionale ale organelor

procuraturii, inclusiv 

examinarea oportunităţii 

edificării unui sediu comun 

pentru toate subdiviziunile

Procuraturii Generale şi 

organele procuraturii din 

municipiul Chişinău; 

construcţia/ renovarea 

sediilor organelor 

procuraturii din întreaga 

ţară (H.P.nr.6, din 

16.02.2012, privind 

aprobarea Planului de 

acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului 

justiţiei pentru anii 

2011–2016, pilonul II, act. 

2.2.6.(6))

Reglementări cu privire la securitatea sediilor 

procuraturilor au fost incluse în noua lege cu privire 

la procuratură. Astfel, potrivit prevederilor art. 92 

alin. (2) din Legea nr.3 din 25.02.2016 cu privire la 

procuratură, asigurarea procuraturilor cu condiţii de 

lucru adecvate, de natură să ocrotească sănătatea şi 

integritatea fizică şi psihică a procurorului se pune în 

sarcina Procuraturii Generale şi se efectuează din 

mijloace de la bugetul de stat, iar conform art. 96 alin. 

(1) paza sediilor şi a altor bunuri ale Procuraturii, 

securitatea lucrătorilor acesteia, ordinea publică în 

sediile procuraturilor, controlul persoanelor la intrarea 

şi la ieşirea din sediile procuraturilor sunt asigurate 

din mijloacele bugetului de stat. Au fost studiate 

modelele oportune de tehnologii de securitate care 

urmează a fi instalate în sediile subdiviziunilor 

Procuraturii. Procuratura Generală a încheiat un șir de 

contracte cu ÎS Servicii Pază al MAI de prestare a 

serviciilor de montare, pornire și reglare a mijloacelor 

tehnice de securitate. De asemenea, la 14.12.2015 a 

fost iniţiată procedura de achiziţii privind 

consolidarea sistemelor de securitate în sediile 

organelor Procuraturii. Până în prezent, mijloacele 

tehnice de securitate (camere digitale, turnichete, 

sisteme de operare şi control etc.) au fost instalate și 

funcționează în 42 procuraturi teritoriale și 

specializate.

9 259,7 9 259,7 Proiecte de

construcţie 

/renovare a

sediilor 

procuraturii

Sedii 

renovate 

/construite

 Au fost utilizate mijloace 

financiare în sumă de  

9259,7  mii lei, inclusiv: 

5026,4 mii lei pentru 

achiziționarea sistemelor 

video de securitate în 41 

procuraturi și 4233,3 pentru 

achitarea datoriei anului 

2015 - tehnica de calcul 

Acţiunea necesită planificare 

pentru următoarea perioada 

(sediul central al Procuraturii 

Generale şi a 11 alte procuraturi 

necesită reparaţii capitale, este 

necesară procurarea şi repararea 

sediilor din mun.Bălţi, r-nul 

Căuşeni şi r-nul Rîşcani; 

procurarea mobilierului pentru 

amenajarea spaţiilor de muncă a 

procurorilor; consolidarea 

capacităţilor instituţionale ale 

procuraturii în domeniul 

securităţii informaţionale etc.

Adoptarea 

amendamentelor

legislative și 

implementarea

reformei procuraturii 

până în 2016;

- Consiliul Superior al 

Procurorilor

reformat și funcțional 

până în 2017;

- Perfecționarea 

tehnicilor de

investigare prin 

instruirea continuă

a procurorilor;

- Asigurarea pînă în 

2018 a unor

condiții adecvate de 

muncă în toate

organele procuraturii.



planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Acţiuni (măsuri) de politică  a. 2016 Cheltuieli bugetare în 

anul 2016 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2016Obiective de politică 

pe termen mediu

Instruirea membrilor 

unităților responsabile de 

asigurarea securității interne; 

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

privind aprobarea Planului 

de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului 

justiţiei pentru anii 

2011–2016, pilonul II,  

2.3.5.(2))

24.06.2016 - Seminarul „Elemente de deontologie 

profesională și disciplinar în cariera magistraților din 

România și Republica Moldova”, cu suportul 

financiar al Proiectului IPD al UE; 11 şi 18.10.2016 - 

2  seminaare „Etica 

profesională a procurorului”, cu suportul financiar al 

ABA ROLI Moldova; 31.10.2016 - Seminarului de 

instruire a membrilor Colegiilor abilitate cu 

investigarea abaterilor de la etica profesională, 

organizat de PG, INJ, cu suportul financiar al 

Proiectului CoE"Suport pentru reforma justiţiei 

penale în Repblica Moldova"

0,0 0,0 Numărul de

cursuri 

organizate

Numărul de

persoane 

instruite

Au fost organizate 4 

seminare de instruire, cu 

suport financiar din partea 

donatorilor în cadrul cărora 

au fost instruite 66 persoane

169 084,7 157 033,9

planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Acordarea asistenţei juridice 

garantate de stat în cauzele 

penale şi non-penale (Legea 

nr. 198-XVI din 26.07.2007 

cu privire la asistenţa 

juridică garantată de stat)

În anul 2016 de asistență juridică calificată garantată 

de stat au beneficiat 59078 persoane.                                  

Pentru acordarea asistenței juridice calificate au fost 

implicaţi 491 avocaţi care acordă asistenţă juridică 

calificată garantată de stat, dintre care 16 (2 unități 

vacante) avocaţi publici, 28 avocaţi specializaţi în 

cauzele cu implicarea copiilor, 9 avocați specializaţi 

în acordarea asistenţei juridice calificate solicitanţilor 

de azil, refugiaților, beneficiarilor de protecţie 

umanitară, apatrizilor şi solicitanţilor de apatrid, 9 

avocaţi specializaţi în acordarea asistenței juridice 

calificate persoanelor cu dezabilități mintale şi 10 

avocați specializați în acordarea asistenţei juridice 

calificate victimelor infracțiunilor.

23 270,0 23 218,6 Numărul 

beneficiarilo

r asistenţei 

juridice 

garantate de 

stat 

Numărul 

prestatorilor 

de servicii 

asistenţă 

juridică 

calificată 

garantată de 

stat

59078 beneficiari                            

491 avocați care acordă 

AJGS calificată și 18 

avocați publici

Numărul de avocați publici a fost 

suplinit cu 2 unități prin 

Hotărârea CNAJGS nr. 34 din 09 

decembrie 2015, respectiv 1 

unitate distribuită Oficiului 

teritorial Bălți și 1 unitate - 

Oficiului teritorial Chișinău. 

Pentru dotarea tehnică a noilor 

unități nu au fost alocate mijloace 

la aprobarea bugetului.                            

Cheltuielile efectuate pentru 

remunerarea avocaților care 

acordă asistență juridică 

garantată de stat nu au depăși 

bugetul planificat. Corespunzător 

în anul 2016, urmează nu au fost 

acumulate datorii în ceea ce 

privește  remunerarea avocaților 

pentru serviciile de AJGS. 

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2016Obiective de politică 

pe termen mediu

Acţiuni (măsuri) de politică  a. 2016 Cheltuieli bugetare în 

anul 2016 (mii.lei)

Adoptarea 

amendamentelor

legislative și 

implementarea

reformei procuraturii 

până în 2016;

- Consiliul Superior al 

Procurorilor

reformat și funcțional 

până în 2017;

- Perfecționarea 

tehnicilor de

investigare prin 

instruirea continuă

a procurorilor;

- Asigurarea pînă în 

2018 a unor

condiții adecvate de 

muncă în toate

organele procuraturii.

Total subprogram 06:

Subprogramul 08. Apărare a drepturilor şi intereselor legale ale persoanelor administrat de Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat

Scopul subprogramului: Protejarea dreptului la un proces echitabil, stabilit de articolul 6 al Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, inclusiv 

necesitatea asigurării accesului liber şi egal pentru toate persoanele la asistenţă juridică, prin organizarea şi acordarea asistenţei juridice garantate de stat, precum şi diminuarea impedimentelor 

economico-financiare în realizarea accesului la justiţie.

1.Aprobarea şi 

aplicarea noului 

mecanism de 

monitorizare a 

calităţii asistenţei 

juridice calificate 

garantate de stat, 

astfel ca anual să fie 

monitorizaţi 10 % din 

nr. total de avocaţi 

care acordă asistenţă 

juridică calificată 

garantată de stat.             

2. Reducerea 

numărului de plângeri 

din partea 

beneficiarilor de 

asistenţă juridică 

garantată de stat cu 20 

%.                                                                                        

3. Asistenţa metodică 

persoanelor autorizate 

să acorde asistenţă 

juridică garantată de 

stat, prin organizarea 

instruirilor şi 

publicarea ghidurilor.                                            

4. 

Promovarea/mediatiza

rea serviciilor de 

asistenţă juridică 

garantată de stat, ca 

rezultat  numărul de 

persoane care 

beneficiază de 

asistenţă juridică 

garantată de stat pe 

cauzele non-penale să 

ajungă la finele anului 

2016 pînă la 4500 iar 

pe cauzele penale pînă 

la 31500 beneficiari.       



planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Acţiuni (măsuri) de politică  a. 2016 Cheltuieli bugetare în 

anul 2016 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2016Obiective de politică 

pe termen mediu

Organizarea şi administrarea 

sistemului de asistenţă 

juridică garantată de stat 

(Legea nr. 198-XVI din 

26.07.2007 cu privire la 

asistenţa juridică garantată 

de stat)

Aparatul administrativ și cele 4 Oficii teritoriale ale 

CNAJGS au utilizat resursele financiare alocate 

pentru organizarea și desfășurarea activității de 

acordare a asistenței juridce garantate de stat. În 

aceste cheltuieli sunt incluse salarizarea angajaților 

din sistem și cheltuieli de întreținere a oficiilor

3 920,3 3 068,6 Oficiile 

Teritoriale şi 

Aparatul 

Administrati

v al 

CNAJGS 

asigurat 

proporţional 

cu 

necesităţile 

sistemului

Resursele financiare alocate 

pentru organizarea și 

desfășurarea activității de 

acordare a asistenței juridice 

garantate de stat au fost 

utilizate pentru salarizarea 

angajaților din sistem, 

întreținerea oficiilor și 

cheltuieli ce țin de 

mentenanță, securizare și 

hosting a sistemului 

informațional de evidență 

automatizată a datelor 

statistice cu privire la AJGS 

acordată și pagina web 

oficială a CNAJGS: 

www.cnajgs.md

Au fost acumulate economii la 

organizarea și administrarea 

sistemului de asistență juridică 

garantată de stat, o cauză fiind 

existența funcțiilor vacante atât la 

Aparatul administrativ, cât și la 

Oficiul teritorial Chișinău, 

entitățile respective fiind în 

imposibilitatea de a angaja 

consultanți din motivul insituirii 

moratoriul din 01.07.2016. 

Oficiile Teritoriale şi Aparatul

Administrativ al CNAJGS sunt 

asigurate proporţional cu 

necesităţile sistemului 

Instituţionalizarea sistemului 

de asistenţă juridică primară 

pentru localităţile rurale şi 

urbane (H.G. nr. 6, din 

16.02.2012, privind 

aprobarea Planului de 

acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei 

pentru anii 2011-2016, 

pilonul 3, 3.1.3.5)

CNAJGS a adoptat la  09 decembrie 2015 Hotărârea 

nr. 33 cu privire la deciderea repartizării parajuriștilor 

în sistemul de acordare a asistenței juridice garantate 

de stat pentru anul 2016. La moment,  în cadrul 

Oficiilor teritoriale ale CNAJGS sunt contractați 42 

de parajuriști, dintre care 10, acordă asistență juridică 

primară în zonele urbane. În anul 2016 în procesul de 

acordare a asistenței juridice primare au fost implicați 

42 de parajuriști, de serviciile juridice ale 

parajuriștilor au beneficiat 9335 de persoane.

1046,5 763,8 Numărul 

prestatorilor 

de servicii 

de asistenţă 

juridică 

primară 

(parajurişti)

42 de parajuriști Economiile formate la acest tip 

de cheltuieli,  în valoare de 317,7 

mii lei,  se datorează faptului că 

contractarea celor 10 unități de 

parajuriști pentru zonele urbane a 

fost realizată după aprobarea 

bugetului pe 2016, respectiv în 

luna iulie 2016. Doar după 

aprobare au fost desfășurate 

concursurile de angajare, 

respectiv parajuriștii nou-angajați  

au fost remunerați pentru 

perioada de activitate.   La 

moment în cadrul Oficiilor 

teritoriale ale CNAJGS sunt 

contractați 42 de parajuriști, 

dintre care 10, acordă asistență 

juridică primară în zonele 

urbane. 

O parte din parajuriștii angajați 

au fost asigurați cu echipament 

tehnic în cadrul proiectului 

Parteneriat regional pentru 

abilitarea juridică a categoriilor 

sociale defavorizate din 

Moldova implementat de 

Fundația Soros-Moldova în 

parteneriat cu CNAJGS.

1.Aprobarea şi 

aplicarea noului 

mecanism de 

monitorizare a 

calităţii asistenţei 

juridice calificate 

garantate de stat, 

astfel ca anual să fie 

monitorizaţi 10 % din 

nr. total de avocaţi 

care acordă asistenţă 

juridică calificată 

garantată de stat.             

2. Reducerea 

numărului de plângeri 

din partea 

beneficiarilor de 

asistenţă juridică 

garantată de stat cu 20 

%.                                                                                        

3. Asistenţa metodică 

persoanelor autorizate 

să acorde asistenţă 

juridică garantată de 

stat, prin organizarea 

instruirilor şi 

publicarea ghidurilor.                                            

4. 

Promovarea/mediatiza

rea serviciilor de 

asistenţă juridică 

garantată de stat, ca 

rezultat  numărul de 

persoane care 

beneficiază de 

asistenţă juridică 

garantată de stat pe 

cauzele non-penale să 

ajungă la finele anului 

2016 pînă la 4500 iar 

pe cauzele penale pînă 

la 31500 beneficiari.       



planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Acţiuni (măsuri) de politică  a. 2016 Cheltuieli bugetare în 

anul 2016 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2016Obiective de politică 

pe termen mediu

Desfăşurarea campaniilor de 

informare a publicului cu 

privire la asistenţa juridică 

garantată de stat (H.G. nr. 6, 

din 16.02.2012, privind 

aprobarea Planului de 

acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei 

pentru anii 2011-2016, 

pilonul 3, 3.1.3.8)

În 2016, activitățile de mediatizare au fost realizate 

prin difuzarea cu titlu gratuit a 2 spot-uri publicitare 

la televiziune, cu privire la asistența juridică calificată 

garantată de stat pe cauzele penale și non-penale; 

participarea la 2 emisiuni radio și tv; prin publicarea a 

8 articole informative în presa scrisă; elaborarea şi 

editarea broșurilor și calendarelor informative cu 

privire la sistemul de AJGS.

Prin intermediul parajuriştilor și OT ale CNAJGS au 

fost distribuite aproximativ 2071 materiale 

informative (broșuri, ghiduri, , manuale) destinate 

beneficiarilor, potențialilor beneficiari de AJGS și 

prestatorilor de AJGS cu următoarele tematici:

1. „Asistenţa juridică calificată garantată de stat pe 

cauzele penale”

2. „Asistenţa juridică calificată garantată de stat pe 

cauzele non-penale”

3. „Asistenţa juridică de urgenţă garantată de stat”

4. „Квалифицированная юр. помощь 

гарантируемая государством”

5. „Срочная юр. помощь гарантируемая 

государством”

0,0 0,0 Număr de 

pliante şi 

calendare 

elaborate, 

Numărul de 

bannere 

informative 

plasate, Spot 

publicitar 

difuzat la 

postul 

naţional TV 

"Moldova 

1"

0 pliante și calendare                           

2 spot-uri publicitare                            

0 bannere informative

În vederea desfășurării 

campaniilor de informare a  

publicului cu privire la AJGS, ca 

urmarea a reprioritizării 

cheltuielilor bugetare, resursele 

alocate nu au fost valorificate. 

Urmare a solicitării înaintate de 

Aparatul administrativ al 

CNAJGS către  Consiliul 

Coordonator al Audiovizualului a 

fost aprobată decizia nr. 30/148 

din 22 iulie 2015 cu privire la 

mediatizarea unor campanii 

sociale. CCA a decis a 

recomanda posturilor de 

televiziune aflate sub jurisdicţia 

Republicii Moldova difuzarea, cu 

titlu gratuit, a spoturilor sociale 

„Asistenţa juridică garantată de 

stat pentru cauze non-penale. 

Apără-ţi drepturile lezate” (35 

sec.) şi „Asistenţa juridică 

garantată de stat pentru cauze 

penale” (31 sec.), în perioada 01 

august – 01 decembrie 2016. 

Acitivități de mediatizare sunt 

incluse în proiectul 

Consolidarea mecanismului de 

asigurare a calității asistenței 

juridice garantate de stat 

prestate copiilor  implementat de 

către CNAJGS cu suportul 

1.Aprobarea şi 

aplicarea noului 

mecanism de 

monitorizare a 

calităţii asistenţei 

juridice calificate 

garantate de stat, 

astfel ca anual să fie 

monitorizaţi 10 % din 

nr. total de avocaţi 

care acordă asistenţă 

juridică calificată 

garantată de stat.             

2. Reducerea 

numărului de plângeri 

din partea 

beneficiarilor de 

asistenţă juridică 

garantată de stat cu 20 

%.                                                                                        

3. Asistenţa metodică 

persoanelor autorizate 

să acorde asistenţă 

juridică garantată de 

stat, prin organizarea 

instruirilor şi 

publicarea ghidurilor.                                            

4. 

Promovarea/mediatiza

rea serviciilor de 

asistenţă juridică 

garantată de stat, ca 

rezultat  numărul de 

persoane care 

beneficiază de 

asistenţă juridică 

garantată de stat pe 

cauzele non-penale să 

ajungă la finele anului 

2016 pînă la 4500 iar 

pe cauzele penale pînă 

la 31500 beneficiari.       



planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Acţiuni (măsuri) de politică  a. 2016 Cheltuieli bugetare în 

anul 2016 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2016Obiective de politică 

pe termen mediu

Elaborarea ghidurilor 

metodologice de pentru 

avocaţi specializaţi în 

asistenţa juridică garantată 

de stat în cauzele care 

implică copiii (H.G. nr. 6, 

din 16.02.2012, privind 

aprobarea Planului de 

acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei 

pentru anii 2011-2016, 

pilonul 6, 6.3.1.6)

Nu au fost alocate resurse bugetare necesare 

implementări.

0,0 0,0 Ghid 

metodologic 

elaborat, 

Numărul de 

ghiduri 

editate şi 

publicate

Ghidurile urmează a fi  

publicate  din resursele 

financiare ale partenerilor de 

dezvoltare, în 2017.

 Resursele alocate din bugetul de 

stat pentru elaborarea ghidurilor 

au fost reprioritizate, astfel nu a 

fost posibilă elaborarea și 

editarea ghidurilor. Elaborarea 

standardelor de calitate ale 

activității avocaților care acordă 

asistență juridică pe cauze non-

penale, inclusiv cu implicarea 

copiilor au fost elaborate cu 

suportul partenerilor de 

dezvoltare (UNICEF Moldova) şi 

trimise spre avizare mai multor 

instituţii. Se preconizează 

aprobarea acestora în luna 

ianuarie 2017. Elaborarea 

ghidurilor metodologice pentru  

avocații specializați să acorde 

asistență juridică garantată de 

stat solicitanților de azil, 

refugiaților, beneficiarilor de 

protecție umanitară, apatrizilor și 

solicitanților de apatrid urmează 

a fi realizată în cadrul unui 

proiect al UNHCR.

28 236,8 27 051,0

planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Cheltuieli bugetare în 

anul 2016 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2016

Subprogramul 09. Expertiză legală administrat de Centrul Național de Expertize Judiciare

Scopul subprogramului: Asigurarea prestării calitative și comprehensive a serviciilor de expertiză legală

Obiective de politică 

pe termen mediu

Total subprogram 08:

Acţiuni (măsuri) de politică  a. 2016



planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Acţiuni (măsuri) de politică  a. 2016 Cheltuieli bugetare în 

anul 2016 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2016Obiective de politică 

pe termen mediu

- Micşorarea 

termenului de 

efectuare a 

expertizelor judiciare 

cu 5 % faţă de situaţia 

curentă pînă în anul 

2017

- Construcţia sediului 

şi achiziţionarea 

echipamentului 

corespunzător 

standardelor 

europene.

- Instruirea a 20% din 

experţii judiciari în 

fiecare an pînă în 

2016.

Coordonarea activităţii în 

domeniul teoriei şi practicii 

expertizei judiciare (HG 

1052 din 12.09.2006 cu 

privire la Centrul Naţional 

de Expertize Judiciare de pe 

lângă Ministerul Justiţiei)

Participarea la conferința internațonală CML, 

activitatea de eefectuare a expertizelor și coordonarea 

activității în domen expertizei judiciare

6 108,3 5 583,8 Numărul de 

expertize 

efectuate                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Termenul 

mediu de 

efectuare a 

expertizelor

1. expertize efectuate - 1458 

expertize                                       

remise fără executare - 617                                                                                                                                                                                                                         

2. termenul mediu de 

efectuare a expertizelor - 7,7 

zile

În anul 2016 indicatorul 

preconizat nu a fost realizat pe 

motivul numărului scăzut de 

experţi, astfel din 60 unităţi de 

experţi, 9 funcţii au fost vacante, 

4 pers în concedii de maternitate, 

4 persoane pe parcursul anului 

s+au instruit pentru 

obţinereadreptului de efectuare a 

expertizelor, 2 unităţi sunt funcţii 

implicate în procese de 

administrare. Astfel din totalul de 

60 unităţi de experţi, implicaţi de 

facto în efectuarea expertizelor 

au fost 41 experţi, astfel sarcina 

medie pe expert constituidde 3,23 

expertize pe lună (norma în 

muncă absolut normală pentru un 

expert). Tot din motivul de 

număr limitat de experţi judiciari, 

precum şi din motivul antrenării 

experţilor în implementarea 

procedurilor destinate pregătirii 

instituţiei pentru acreditare, s-au 

mărit şi termenele de efectuare a 

expertizelor, acestea mărindu-se 

în medie de la 194 de zile în an. 

2015 la 235 în an. 2016    Timpul 

mediu de efectuare a unei 

expertize simple constituie circa 

6 zile, adică jumătate din 

expertize sunt efectuate în 



planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Acţiuni (măsuri) de politică  a. 2016 Cheltuieli bugetare în 

anul 2016 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2016Obiective de politică 

pe termen mediu

Desfăşurarea cursurilor de 

instruire iniţială şi continuă 

a reprezentanţilor profesiilor 

conexe sistemului justiţiei 

(HP nr.6 din 16.02.2012 

privind aprobarea Planului 

de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei 

pentru anii 2011-16, pilonul 

2. p.3.2.5. acţiunea 2)

        Pe parcursul anului 2016 CNEJ a organizat 

cursuri de instruire iniţială şi continuă, precum şi a 

organizat 4 Comisii de atestare şi calificare.Totodată, 

a delegat la studii în Ucraina, Kiev - 5 experţi.                             

204,6 69,0 Numărul de 

experţi 

instruiţi în 

instituţii 

specializate. 

Numărul de 

experţi ce au 

fost supuşi 

atestării, 

precum şi 

numărul de 

experţi ce au 

trecut 

cursuri de 

perfecţionar

e.

instruiţi în instituţii 

specializate - 9                                         

experţi  atestaţi - 24                     

experţi ce au trecut cursuri 

de perfecţionare - 48                                                                                                                     

Iniţial a fost repartizată suma de 

404,6 lei, însă ulterior au fost 

retraşi 200,0 lei, urmînd suma de 

204,6 mii să fie utilizată pentru 

formarea experţilor la Institutul 

Naţional al Justiţiei, precum şi 

pentru formarea experţilor peste 

hotarele ţării. Ulterior la nivel 

central s-a interzis formarea 

experţilor la INJ, rămânând astfel 

doar opţiunea de formare a 

experţilor peste hotarele ţării.  

Astfel, pentru formarea a 5 

experţi la Kiev au fost executaţi 

doar 69,0 lei, restul sumei fiind 

returnate în bugetul de stat.

Administrarea/mentenanţa 

paginei oficiale a instituţiei.

Pe parcursul anului CNEJ a elaborat şi testat final 

pagina web. S-a lucrat asupra creării şi actualizării 

conţinutului informaţional al paginei web.

0,0 0,0 Pagina web 

funcţională/

actualizată.

Executat parţial Proiectul site-lui a fost oferit 

gratuit de către Centrul de 

Telecomunicaţii Speciale. La 

moment, colaboratorii CNEJ 

completează proiectul 

nominalizat cu informaţia 

necesară, urmând ca site-ul să fie 

lansat în primul simestru al 

anului 2017.

6 312,9 5 652,8

planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Obiective de politică 

pe termen mediu

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2016Acţiuni (măsuri) de politică  a. 2016 Cheltuieli bugetare în 

anul 2016 (mii.lei)

Subprogramul 10. Sistem integrat de informare juridică administrat de Centrul de Informare Juridică

Scopul subprogramului: Servicii calitative de informare juridică prestate persoanelor fizice şi agenților economice.

Total subprogram 09:



planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Acţiuni (măsuri) de politică  a. 2016 Cheltuieli bugetare în 

anul 2016 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2016Obiective de politică 

pe termen mediu

Mentenanța Registrelor 

(bazei de date) aflate în 

gestiune 

A fost asigurată mentenența Registrelor aflate în 

gestiunea Centrului de Informații Juridice și au fost în 

permanent actualizate și accesibile pentru beneficiari 

(plasarea și prelucrarea actelor juridice, introducerea 

modificărilor din Monitorul Oficial în Registrul  de 

Stat al actelor juridice, examinarea solicitărilor ce ține 

de Registrul garanțiilor reale mobiliare și Registrul 

dosarelor succesorale și a testamentelor).

1 387,0 678,8 Numărul de 

acte 

normative 

plasate în 

baza de date

Numărul de 

solicitări 

examinate 

din numărul 

total de 

solicitări 

parvenite

Numărul de 

accesări a 

paginii web

Baze de date 

funcționale

Au fost plasate in Registrul 

de Stat al actelor juridice: 

5017  acte (varianta de stat)

5020 (varianta limbii ruse)

Au fost examinate 1555 

solicitări din 1555 solicitări 

parvenite

Pagina web a Ministerului 

Justiției a fost accesată de 

693640.

A fos asigurată  în 

permanență funcționalitatea 

bazelor de date



planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Acţiuni (măsuri) de politică  a. 2016 Cheltuieli bugetare în 

anul 2016 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2016Obiective de politică 

pe termen mediu

Prestarea serviciilor 

informațional juridice 

cetățenilor și agenților 

economici

Centrul de Informații Juridice a prestat servicii 

conform solicitărilor parvenite de la beneficiari 

(imprimarea și eliberarea/autentificarea extrasului 

textului actului juridic din registrul de Stat al actelor 

juridice și acordarea accesului activ/pasiv la registrul 

gajului bunurilor mobile/garanțiilor reale mobiliare și 

acces ul activ la Registrul dosarelor succesorale și a 

testamentelor )

950,0 950,0 Contract 

încheiat 

pentru 

prestarea 

serviciilor

Numărul de 

incidente 

(nefuncționa

rea 

sistemului)

Numărul de 

servicii 

prestate 

cetățenilor și 

mediului de 

afaceri

Numărul de 

reclamații 

privind 

calitatea 

serviciillor

A fos încheiat contract 

nr.1/431 din 09.09.2016 

pentru achiziționarea 

serviciilor de 

administrare/întreținere a 

infrastrucurii tehnologiilor 

informaționale și 

comunicații, stabilirea 

prețurilor pentru materiale și 

lucrările conexe

Au fost depistate 773 de 

incidente și au fost 

înlăturate.

Au parvenit 14 cereri  și au 

fost eliberate 7 acte 

normative, 7 extrase 

autentificate, înregistrate în 

Registrul de evidență a 

serviciilor prestate/ 

Registrul conturilor de plată.

Au parvenit 103 solicitări ce 

ține de accesul activ/pasiv la 

Registrul garanțiilor reale 

mobiliare și respectiv au fost 

încheiate 103 contracte și 4 

solicitări ce ține de 

acordarea accesului activ la 

Registrul dosarelor 

succesorale și a 

testamentelor, respectiv au 

fost încheiate 4 contracte.2 337,0 1 628,8

planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Obiective de politică 

pe termen mediu

Acţiuni (măsuri) de politică  a. 2016 Cheltuieli bugetare în 

anul 2016 (mii.lei)

Subprogramul 12. Instruire inițială și continuă în domeniul justiţiei administrat de Institutul Național al Justiției

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

Total subprogram 010:

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2016



planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Acţiuni (măsuri) de politică  a. 2016 Cheltuieli bugetare în 

anul 2016 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2016Obiective de politică 

pe termen mediu

Asigurarea activităţii 

Insitutului

Naţional al Justiţiei(Legea 

privind

Institutul Naţional al Justiţiei 

nr.

152XVI din 08.06.2006)

Au fost instruite: 

inițial 130 persoane; continuu circa 7000 persoane și  

167 formatori. 

15 396,4 13 587,0 Numărul de 

persoane 

formate 

iniţial            

Numărul de 

persoane 

formate 

continuu    

Numărul de 

formatori 

formaţi

În perioada 01.01-

31.03.2016 au urmat cursuri 

de formare i  nițială 15 

candidați la funcția de 

judecător și 25 candidați la 

funcția de procuror 

(Promoția 2014-2016).

În perioada 01.01-

31.12.2016 au urmat cursuri 

de formare inițială 20 

candidați la funcția de 

judecător și 25 candidați la 

funcția de procuror 

(Promoția 2015-2017).

În perioada 01.10-

31.12.2016 au urmat cursuri 

de formare inițială 20 

candidați la funcția de 

judecător și 25 candidați la 

funcția de procuror 

(Promoția 2016-2018).

În cadrul 239 activități de 

formare continuă au fost 

instruite circa 7000 

persoane.

În cadrul a 10 activități de 

formare formatori au fost 

certificați 167 formatori.

Editarea publicaţiei 

periodice, ştiinţifico-

practice, informative şi de 

drept a INJ (Legea privind 

Institutul Naţional alJustiţiei 

nr. 152-XVI din 08.06.2006)

Au fost editate 4 reviste, care au apărut trimestrial 100,0 100,0 Numărul 

revistelor 

editate

Revista a fost editată la 

Tipografia Sirius și apărut 

tradițional: cu 60 de pagini, 

în primele 10 zile la 

începutul fiecărui trimestru, 

iar ultimul număr al anului – 

la sfârșit de decembrie.

Desfăşurarea cursurilor de 

instruire pentru personalul 

instanţelor judecătoreşti 

responsabil de relaţiile cu 

publicul (Acţiunea 1.1.3.2. 

SRSJ)

Au fost instruite 168 persoane 26,3 26,3 Numărul 

persoanelor 

instruite

În anul 2016,  pentru 

personalul instanţelor 

judecătoreşti responsabil de 

relaţiile cu publicul au fost 

planificate 5 seminare de 

instruire continuă. În total 

au fost certificati 168 de 

specialisti în domeniu 

Creşterea numărului 

audienţilor la

cursurile de formare 

iniţială şi

continuă                            

Îmbunătăţirea 

programelor de 

instruire                        

Majorarea gradului de 

implementare a 

tehnologiilor 

informaţionale în 

activitatea instituţiei 

către anul 2017



planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Acţiuni (măsuri) de politică  a. 2016 Cheltuieli bugetare în 

anul 2016 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2016Obiective de politică 

pe termen mediu

Desfăşurarea cursurilor de 

instruire iniţială şi continuă 

a șefilor secretariatelor 

instanţelor judecătoreşti 

(Acţiunea 1.1.5.5. SRSJ)

Au fost instruite 241 persoane 149,9 149,9 Numărul 

persoanelor 

instruite

Conform Planului de 

formare continuă, a 

personalului instanţelor de 

judecată, consilieri de 

probaţiune şi altor persoane 

care activează în sectorul 

justiţiei pentru anul 2016, au 

fost organizate 24 activităţi 

pentru şefii secretariatului, 

fiind eliberate 241 

certificate.  

Instruirea personalului 

responsabil de elaborarea şi 

executarea bugetului din 

cadrul instanţelor 

judecătoreşti (șefii 

secretariatelor și contabili) 

(Acţiunea 1.1.5.6. SRSJ)

Au fost instruite 71 persoane 38,7 38,7 Numărul 

persoanelor 

instruite

În anul 2016 INJ pentru

personalul responsabil de

executarea bugetului din

cadrul instanţelor de

judecata,conform Planului

de formare continuă a

personalului instanţelor INJ

a planificat 2 seminare de

formare continuă, dintre

care primul a avut loc la 31

mai şi cel de-al doilea la 16

decembrie 2016, fiind

certificați 71 de beneficiari.

Desfăşurarea cursurilor de 

instruire continuă a 

personalului judecătoresc şi 

a judecătorilor în domeniul 

utilizării tehnologiilor 

informaţionale (Acţiunea 

1.2.2.9. SRSJ)

Au fost instruite 354 persoane 169,9 169,9 Numărul 

persoanelor 

instruite

INJ a organizat în anul 

2016, 11 seminare de 

formare continuă în 

domeniul utilizării 

tehnologiilor informaţionale 

în cadrul cărora au 

beneficiat de instruire 354 

persoane dintre care (43 

judecători, 43 procurori, 84 

asistenţi judiciari, 133 

grefieri, 18 şefi secretariat, 

34 persoane alte categorii).

Creşterea numărului 

audienţilor la

cursurile de formare 

iniţială şi

continuă                            

Îmbunătăţirea 

programelor de 

instruire                        

Majorarea gradului de 

implementare a 

tehnologiilor 

informaţionale în 

activitatea instituţiei 

către anul 2017



planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Acţiuni (măsuri) de politică  a. 2016 Cheltuieli bugetare în 

anul 2016 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2016Obiective de politică 

pe termen mediu

Desfăşurarea cursurilor de 

instruire a judecătorilor 

privind gestionarea dosarelor 

şi regulile de amînare a 

examinării cauzelor 

(Acţiunea 1.2.3.6. SRSJ)

Au fost instruite 18 persoane 35,1 35,1 Numărul 

persoanelor 

instruite

Pentru anul 2016 conform

Planului de instruire

continuă au fost organizate

2 cursuri pentru judecători

în domeniul gestionării

dosarelor şi regulile de

amânare a examinării

cauzelor. Au fost certificaţi

18 judecători.

Finalizarea reconstrucției 

sediului INJ în vederea 

asigurării condițiilor 

adecvate de instruire a 

judecătorolor, procurorilor și 

a altor reprezentanți ai 

sectorului justiției (Acţiunea 

1.3.1.7. SRSJ)

DESUETA 0,0 0,0 Suma a fost blocata de MF

Desfăşurarea cursurilor de 

instruire iniţială şi continuă 

a asistenţilor judiciari 

(Acţiunea 1.3.10.4. SRSJ)

Au fost instruite 930 persoane 379,8 379,8 Numărul 

persoanelor 

instruite

Planul de formare continuă

a personalului instanţelor

judecătoreşti, consilierilor

de probaţiune şi altor

persoane care activează în

sectorul justiţiei, pentru anul

2016 a cuprins un număr de

45 activități de formare

continuă pentru asistenții

judiciari.In cadrul acestor

activități au fost certificaţi

un număr de 930 asistenţi

judiciari.

Creşterea numărului 

audienţilor la

cursurile de formare 

iniţială şi

continuă                            

Îmbunătăţirea 

programelor de 

instruire                        

Majorarea gradului de 

implementare a 

tehnologiilor 

informaţionale în 

activitatea instituţiei 

către anul 2017



planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Acţiuni (măsuri) de politică  a. 2016 Cheltuieli bugetare în 

anul 2016 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2016Obiective de politică 

pe termen mediu

Organizarea cursurilor de 

instruire a persoanelor 

implicate în activităţile de 

investigare şi urmărire 

penală (procurori și 

judecători) (Acţiunea 

2.3.2.2. SRSJ)

Au fost instruite 651 persoane 35,6 35,6 Numărul 

persoanelor 

instruite

Planul de formare continuă

a judecătorilor şi

procurorilor în anul 2016, a

fost aprobat prin Hotărîrea

Consiliului INJ nr. 9/4 din

25.09.2015. 

INJ a organizat 23

seminare de formare

continuă pentru persoanele

implicate în activităţile de

investigare şi urmărire

penală în cadrul cărora au

beneficiat de instruire 651

persoane dintre care 325

judecători, 264 procurori,

39 ofiţeri de urmărire

penală, 11 avocaţi, 12

persoane alte categorii.

Organizarea şi desfăşurarea 

cursurilor

de instruire pentru judecători 

privind

noul mecanism de reparare a

prejudiciului cauzat prin 

încălcarea

dreptului la judecarea în 

termen

rezonabil a cauzei sau a 

dreptului la

executarea în termen 

rezonabil a

hotărîrii judecătoreşti 

(Acţiunea 3.3.4.1.

SRSJ)

Au fost instruite 51 persoane 35,2 35,2 Numărul 

persoanelor 

instruite

Anul 2016

INJ a organizat 2 seminare 

de formare continuă, fiind 

instruite 51 persoane (25 

judecători, 26 executori 

judecătoreşti)

Organizarea şi desfăşurarea 

cursurilor în domeniul eticii 

profesionale pentru 

reprezentanţii sectorului 

justiţiei (Acţiunea 4.2.2.2. 

SRSJ)

Au fost instruite 394 persoane 37,0 37,0 Numărul 

persoanelor 

instruite

INJ a organizat 18 seminare

în cadrul cărora au

beneficiat de instruire 394

persoane (143 procurori, 99

judecători, 16 audienţi INJ

candidaţi la funcţia de

judecător, 4 şefi secretariat,

38 asistenţi judiciari, 62

grefieri, 28 consilieri de

probaţiune, 4 persoane alte

categorii).

Creşterea numărului 

audienţilor la

cursurile de formare 

iniţială şi

continuă                            

Îmbunătăţirea 

programelor de 

instruire                        

Majorarea gradului de 

implementare a 

tehnologiilor 

informaţionale în 

activitatea instituţiei 

către anul 2017



planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Acţiuni (măsuri) de politică  a. 2016 Cheltuieli bugetare în 

anul 2016 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2016Obiective de politică 

pe termen mediu

Organizarea şi desfăşurarea 

cursurilor

de instruire a membrilor 

organelor abilitate cu 

investigarea abaterilor de la

etica profesională (Acţiunea 

4.2.3.2.

SRSJ)

Au fost instruite 25 persoane 23,8 23,8 Numărul 

persoanelor 

instruite

INJ a organizat 2 seminare 

în cadrul cărora au 

beneficiat de instruire 25 

persoane (17 membri CSP, 8 

membri CSM).

Organizarea şi desfăşurarea 

cursurilor

de instruire în domeniul 

combaterii

corupţiei pentru 

reprezentanţii

sectorului justiţiei (Acţiunea 

4.3.1.2.

SRSJ)

Au fost instruite 256 persoane 28,6 28,6 Numărul 

persoanelor 

instruite

INJ a organizat 9 seminare, 

fiind instruite 256 persoane  

(89 judecători, 66 procurori, 

16 audienţi INJ candidaţi la 

funcţia de judecător, 4 şefi 

secretariat,  30 asistenţi 

judiciari, 49 grefieri, 2 

persoane alte categorii)

Organizarea cursurilor de 

instruire

continuă a persoanelor care 

lucrează cu

copiii aflaţi în contact cu 

sistemul

justiţiei (Acţiunea 6.3.1.3. 

SRSJ)

Au fost instruite 766 persoane 213,3 213,3 Numărul 

persoanelor 

instruite

 În semestrul I INJ a 

organizat 13 seminare în 

cadrul cărora au beneficiat 

de instruire 343 persoane 

(86 judecători, 80 procurori, 

116 avocaţi,  28 consilieri 

de probaţiune juvenilă, 33 

persoane responsabile de 

colectarea şi prelucrarea 

datelor statistice în 

conformitate cu sistemul 

indicatorilor internaţionali 

de justiţie juvenilă).

În semestrul II al anului 

2016 INJ a organizat 17 

seminare, fiind instruiţi 423 

beneficiari (84 judecători, 

106 procurori, 102 consilieri 

de probaţiune juvenilă, 12 

avocaţi, 53 asistenţi 

judiciari, 28 grefieri, 6 

persoane alte categorii, 23 

mediatori, 9 persoane   care 

prelucrează datele statistice 

în conformitate cu sistemul 

indicatorilor internaţionali 

de justiţie juvenilă).

Creşterea numărului 

audienţilor la

cursurile de formare 

iniţială şi

continuă                            

Îmbunătăţirea 

programelor de 

instruire                        

Majorarea gradului de 

implementare a 

tehnologiilor 

informaţionale în 

activitatea instituţiei 

către anul 2017



planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Acţiuni (măsuri) de politică  a. 2016 Cheltuieli bugetare în 

anul 2016 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2016Obiective de politică 

pe termen mediu

Instruirea avocaţilor 

specializaţi în asistenţa 

juridică garantată de stat în 

cauzele care implică copii 

(Acţiunea 6.3.1.7. SRSJ)

Au fost instruite 128 persoane 43,5 43,5 Numărul 

persoanelor 

instruite

In semestrul I al anului 2016 

INJ a organizat 5 seminare 

de formare continuă pentru 

avocaţii care asigură 

asistenţă juridică garantată 

de stat în cadrul cărora au 

beneficiat de instruire 101 

persoane.

   Totodată, în cadrul a 5 

seminare mixte pentru 

judecători/procurori/avocați 

au beneficiat de instruire 15 

avocați.

 În total pe parcursul 

primului semestru au fost 

instruite 116 persoane.

În semestrul II au fost 

organizate 4 seminare mixte  

în cadrul cărora au 

beneficiat de instruire 12 

avocaţi.
Instruirea consilierilor de 

probaţiune

juvenilă (Acţiunea 

6.3.3.4.SRSJ)

Au fost instruite 130 persoane 38,2 38,2 Numărul 

persoanelor 

instruite

INJ a organizat în semestrul 

I 2 seminare în cadrul cărora 

au beneficiat de instruire 28 

consilieri de probaţiune 

juvenilă.

 În cel de-al  doilea semestru 

al anului 2016, INJ a 

organizat 4 seminare de 

formare continuă pentru  

102 consilieri de probaţiune 

juvenilă.

Creşterea numărului 

audienţilor la

cursurile de formare 

iniţială şi

continuă                            

Îmbunătăţirea 

programelor de 

instruire                        

Majorarea gradului de 

implementare a 

tehnologiilor 

informaţionale în 

activitatea instituţiei 

către anul 2017



planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Acţiuni (măsuri) de politică  a. 2016 Cheltuieli bugetare în 

anul 2016 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2016Obiective de politică 

pe termen mediu

Instruirea specialiştilor în 

cadrul

autorităţilor publice cu 

privire la

colectarea şi prelucrarea 

datelor

statistice în conformitate cu 

sistemul

indicatorilor internaţionali 

de justiţie

juvenilă (Acţiunea 6.3.5.3. 

SRSJ)

Au fost instruite 75 persoane 26,2 26,2 Numărul 

persoanelor 

instruite

  În primul semestru al 

anului 2016, INJ a organizat 

un seminar de formare 

continuă pentru specialiştii 

din cadrul autorităţilor 

publice cu privire la 

colectarea şi prelucrarea 

datelor statistice în 

conformitate cu sistemul 

indicatorilor internaţionali 

de justiţie juvenilă, în cadrul 

căruia au beneficiat de 

instruire 33 persoane.

În semestrul II al anului 

2016 au fost organizate 

două seminare la care au 

participat 42 persoane 

responsabile de colectarea şi 

prelucrarea datelor statistice 

în conformitate cu sistemul 

indicatorilor internaţionali 

de justiţie juvenilă.

Instruirea consilierilor de 

probaţiune,

procurorilor şi a 

judecătorilor cu privire

la aplicarea legislaţiei ce 

reglementează

activitatea de probaţiune 

(Acţiunea

6.5.3.6. SRSJ)

Au fost instruite 72 persoane 38,6 38,6 Numărul 

persoanelor 

instruite

În anul  2016, au fost 

organizate 2 seminare de 

formare continuă în cadrul 

cărora au beneficiat de 

instruire 72 persoane (14 

judecători, 17 procurori, 15 

consilieri de probaţiune, 26 

colaboratori DIP)

 Activităţile au fost 

organizate în parteneriat cu 

Misiunea NORLAM.

16 816,1 15 006,7

planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Cheltuieli bugetare în 

anul 2016 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2016Obiective de politică 

pe termen mediu

Acţiuni (măsuri) de politică  a. 2016

Subprogramul 13. Medierea administrat de Consiliul de Mediere

Scopul subprogramului: Servicii de mediere de calitate acordate de mediatori

Total subprogram 12:



planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Acţiuni (măsuri) de politică  a. 2016 Cheltuieli bugetare în 

anul 2016 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2016Obiective de politică 

pe termen mediu

Organizarea şi coordonarea 

activităţii mediatorilor

A fost creat un sistem de colectare a datelor statistice 

de la mediatori, iar perfecționarea lui va continua și în 

anul 2017. În prezent Consiliul de mediere deține date 

statistice cu privire la litigiile soluționate pe calea 

medierii pentru anii 2012, 2013, 2014, 2015 care a 

arătat că ponderea litigiilor soluționate prin mediere 

crește de la an la an

293,4 179,2 Numărul 

cauzelor 

soluţionate 

pe cale 

alternativă 

Ponderea 

cauzelor 

soluționate 

pe cale 

alternativă 

în numărul 

total de 

litigii

Realizarea și difuzarea 

materialelor promoționale 

referitoare la mecanismele 

alternative de soluționare a 

disputelor (spoturi video, 

publicații, broșuri, panouri 

informative, ghiduri, 

manuale, pliante etc.) (HP 

nr.6, din 16.02.2012, privind 

aprobarea Planului de 

acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei 

pentru anii 2011– 2016, 

acțiunea 5.1.3.2)

În scopul realizării Planului de acțiuni de 

implementare a Strategiei de reformă a sectorului 

justiţiei pentru anii 2011– 2016, acțiunea 5.1.3.2), au 

fost organizate diferite evenimente: Caravana medierii 

orașele Bălți, Căușeni, Cahul, Ungheni și Soroca; 

Seminarul cu tema ”Cum ne pot îmbolnăvi conflictele 

la locul de muncă”; Seminar cu mediatorul american 

Ben Hadfield; Seminar cu Liga Tineretului; 

Conferința Națională pentru Muncă Decentă și 

Oportunități Egale; Oră publică cu Consiliului Local 

al Copiilor și Tinerilor; Spotul video a fost difuzat la 

mai multe posturi de televiziune; Materialele 

promoționale au fost distribuite și mediatorilor pentru 

ca aceșția să le împartă potențialilor clienți.

0,0 0,0 Numărul de 

materiale 

promoțional

e difuzate

1.spot video-1;                             

2.flayere (medierea școlară)-

7000 buc.;                                             

3.flayere (medierea în 

protecția drepturilor omului)-

5000 buc.;      4.borușuri- 

1000 buc.;                   

5.pliante (beneficiile 

medierii)-1000;                                            

6.pliante (rolul 

mediatorului)-1000;             

7.panou informativ- 1 buc.      

Nu au fost realizate publicații, 

ghiduri, manuale- fiind necesar 

un termen mai lung de realizare.  

Un șir de materiale promoționale 

realizate în anul 2016 vor fi 

distribuite și în anul 2017 în 

cadrul evenimentelor organizate 

și la care va participa Consiliul 

de mediere.F125

293,4 179,2

planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Cheltuieli bugetare în 

anul 2016 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2016

Subprogramul 14. Armonizarea legislației administrat de Centrul de Armonizare a Legislației

Scopul subprogramului: Expertizarea proiectelor de acte normative/legislative incluse în Planurile Naționale Anuale de Armonizare a Legislației

Obiective de politică 

pe termen mediu

Acţiuni (măsuri) de politică  a. 2016

Total subprogram 13:

Capacitățile 

Consiliului de 

Mediere sunt 

fortificate întru 

realizarea integrală a 

activităților prevăzute 

în Strategia de 

Reformă a Sectorului 

Justiției - Sistem de 

colectare a informației 

statistice de la 

mediatori 

instituționalizat în 

2016 - 5 % litigii 

soluţionate pe cale 

alternativă către anul 

2018



planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Acţiuni (măsuri) de politică  a. 2016 Cheltuieli bugetare în 

anul 2016 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2016Obiective de politică 

pe termen mediu

Planificarea anuală a 

măsurilor de

armonizare legislativă 

în

conformitate cu 

termenii prevăzuți

în Acordul de 

Asociere;

-Realizarea integrală a 

Planurilor

Naționale Anuale de 

Armonizare a

Legislației

Monitorizarea procesului de

armonizare a legislației 

naționale cu

legislația UE și efectuarea 

expertizei de

compatibilitate asupra 

proiectelor de

acte normative incluse în 

Planurile

Naționale Anuale de 

Armonizare a

Legislației (HG nr.190 din 

21.02.2007

cu privire la crearea 

Centrului de

Armonizare a Legislației)

În vederea realizării acţiunii planificate, a fost 

efectuată expertiza de compatibilitate, cu emiterea 

declaraţiilor de compatibilitate, a proiectelor de acte 

normative  incluse în PNAL pentru anul 2016, 

precum şi a proiectelor de acte normative examinate 

în afara PNAL 2016. De asemenea, a fost monitorizat 

procesul de armonizare a legislaţiei, prin întocmirea şi 

prezentarea în adresa Cancelariei de Stat a rapoartelor 

privind gradul de realizare a PNAL 2016 de către 

instituţiile responsabile, precum şi prin actualizarea  

bazei de date privind legislaţia naţională armonizată 

cu legislaţia UE.                        În contextul noii 

abordări integratoare a procesului de armonizare a 

legislației, în cadrul ședinței Comisiei 

Guvernamentale pentru Integrare Europeană din 7 

septembrie 2016, s-a decis fuzionarea tuturor 

obligațiilor de implementare a Acordului de Asociere 

RM-UE într-un singur document de politici - Planul 

Național de Implementare a Acordului de Asociere 

RM-UE în perioada  2017-2019 (PNAAA 2017-

2019), inclusiv prin integrarea acțiunilor legislative 

din Planul Național de Armonizare a Legislației, de a 

cărui elaborare și monitorizare este responsabil 

Centrul de Armonizare a Legislației. În conformitate 

cu Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea PNAAA 

2017-2019 din 28 decembrie 2016, Centrului de 

Armonizare a Legislației îi revine responsabilitatea de 

coordonare a realizării măsurilor de transpunere a 

legislației Uniunii Europene, incluse în PNAAA 2017-

2019 și de prezentare în adresa Ministerului 

Afacerilor Externe și Integrării a unui raport 

trimestrial privind gradul de compatibilitate cu 

1 812,5 1 664,3 Ponderea 

actelor UE 

transpuse în

proiectele de 

acte 

normative/le

gislative;

Numărul de 

declarații de

compatibilit

ate emise în 

cursul 

anului;

Raportul 

dintre 

numărul de 

declarații

emise în 

cursul 

anului și 

numărul de

acte 

normative/le

gislative 

incluse în

Planul 

Anual de 

Armonizare 

a

Legislației.

89 acte UE transpuse;    88 

Declarații de compatibilitate 

emise;     63 acte planificate 

și 88 realizate efectiv

PNAL 2016 cuprinde 63 măsuri 

legislative de transpunere pe care 

autoruitățile de linie urmau să le 

inițieze și să le promoveze pe 

parcursul anului 2016 și are în 

vedere obligația transpunerii a 83 

acte juridice ale UE, toate actele 

UE fiind incluse în Acordul de 

Asociere RM-UE. Din cele 63 

măsuri planificate, 33 au fost 

realizate, constatînd transpunerea 

a 42 acte juridice UE. Rămîn 

restante 30 de măsuri legislative, 

care se află la diverse etape de 

realizare, nefiind asigurată 

transpunerea a 43 acte juridice 

UE.

În pofida faptului că autoritățile 

de linie nu au promovat 

aproximativ 50% din proiectele 

de acte normative incluse în 

PNAL 2016, se atestă un număr 

mare de proiecte –55 proiecte cu 

relevanță UE, care au fost 

promovate suplimentar PNAL 

2016 (ceea ce constituie un 

număr mai mare decît cel al 

măsurilor planificate și 

nerealizate de către autoritățile de 

linie).

1 812,5 1 664,3

planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Obiective de politică 

pe termen mediu

Acţiuni (măsuri) de politică  a. 2016 Cheltuieli bugetare în 

anul 2016 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2016

Subprogramul 15. Administrare judecătorească administrat de Departamentul de Administrare Judecătorească

Scopul subprogramului: Funcţionarea eficientă a instanţelor judecătoreşti

Total subprogram 14:



planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Acţiuni (măsuri) de politică  a. 2016 Cheltuieli bugetare în 

anul 2016 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2016Obiective de politică 

pe termen mediu

Condiții adecvate de 

muncă în toate 

instanțele 

judecătorești până în 

2018

Monitorizarea performanței 

instanţelor judecătoreşti

Pentru asigurarea condițiilor adecvate de muncă 

pentru anul 2016 au fost elaborate listele 

participanților și formate grupe pentru delegarea la 

cursurile de instruire continuă a personalului 

secretariatului instanțelor judecătorești.

A fost acordat suport metodologic utilizatorilor PIGD 

în vederea utilizării sistemului informaţional judiciar;

A fost elaborat Planul de construire a clădirilor noi 

și/sau de renovare a clădirilor existente, necesare 

pentru buna funcționare a instanțelor judecătorești 

care a fost aprobat în ședința Guvernului din 

02.11.2016 și remis spre aprobare în Parlament;

A fost asigurată efectuarea profilaxiei a 

echipamentului IT din cadrul instanțelor;

A fost procurate scanere în scopul formării și 

administrării dosarelor electronice.

1 366,5 1 211,8 Raport de 

monitorizare 

a instanțelor 

judecătorești

Pe parcursul anului 2016 

AAIJ a intocmit rapoarte: 

privind monitorizarea 

înregistrării audio a 

ședințelor de judecată; 

privind monitorizarea 

publicării hotărîrilor 

judecătorești pe portalul 

instanțelor; privind 

monitorizării repartizării 

aleatorie a dosarelor; privind  

monitorizarea mersului 

examinării dosarelor în 

instanţele de judecată pe

parcursul semestrului I al 

anului 2016; privind 

monitorizare a Paginilor 

Web ale Instanțelor 

Judecătorești din Republica 

Moldova pentru anul 2016.

Toate instanțele 

judecătorești 

beneficiază de 

suportul tehnic 

necesar pentru buna 

funcționare a 

Programului integrat 

de gestionare a 

dosarelor

Îmbunătăţirea Programului 

integrat de gestionare a 

dosarelor (HP nr.6, din 

16.02.2012, privind 

aprobarea Planului de 

acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei 

pentru anii 2011– 2016, 

pilonul 1P.1.2.2.4)

În sensul dat  între AAIJ și CTS a fost încheiat 

contract de mentenanța a PIGD. 

Totodată au fost achiziționate servicii pentru crearea 

sub-Sistemului e-Dosar precum și contractarea 

expertului IT pentru oferirea consultanței AAIJ.

7 427,7 6 176,0 Sistem 

informaţiona

l 

perfecționat 

și

funcţional în 

toate 

instanțele de

judecată

Sistem informaţional 

perfecționat și

funcţional în toate instanțele 

de

judecată



planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Acţiuni (măsuri) de politică  a. 2016 Cheltuieli bugetare în 

anul 2016 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2016Obiective de politică 

pe termen mediu

Actualizarea şi optimizarea 

structurii şi conţinutului 

paginilor web ale instanţelor 

judecătoreşti în vederea 

publicării hotărîrilor 

judecătoreşti privind 

condamnarea 

reprezentanţilor sectorului 

justiţiei pentru acte de 

corupţie(HP nr.6,din 

16.02.2012, privind 

aprobarea Planului de 

acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei 

pentru anii 2011–2016, 

pilonul 4, p.4.3.4.2)

Pentru optimizarea paginilor web în sensul dat 

mijloacele alocate au fost insuficiente, de aceia datele 

pentru anul 2016 au fost colectate manual și urmează 

a fi publicate. 

Totodată funcționalitatea respectivă a fost introdusă 

in caietul de sarcini privind configurarea sistemului 

informațional judiciar în contextul implementării 

Legii nr. 76 din 21.04.2016 privind reorganizarea 

instanțelor judecătorești.

Funcționalitatea indicată va asigura mediatizarea 

hotărîrilor privind condamnarea reprezentaților 

sectorului justiției pentru acte de corupție.

30,0 0,0 Pagina web 

optimizată. 

Date privind

condamnare

a 

condamnare

a

reprezentanţ

ilor 

sectorului 

justiţiei

pentru acte 

de corupţie 

publicate 

Implementarea 

recomandărilor privind 

optimizarea paginilor web 

ale instanțelor 

judecătorești(HP nr.6, din 

16.02.2012, privind 

aprobarea Planului de 

acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei 

pentru anii 2011– 2016, 

pilonul 1, p.1.2.4.4)

În scopul uniformizării, accesibilității, informatizării 

paginile web ale instanțelor de judecată au fost 

optimizate în Portalul unic al instanțelor de judecată. 

Începînd cu 01.03.2016, Portalul unic al instanțelor 

de judecată are o altă arhitectură logică și grafică, 

oferind posibilitatea instanțelor de judecată de a  

redacta și publica în mod individual pe pagina web 

ale fiecăruia informația necesară. Modificarea 

interfeței portalului  a fost generată de necesitatea 

ajustării portalului existent la cerințele tehnice privind 

conținutul, stilul, și design-ul paginilor oficiale ale 

autorităților administrației publice în rețeaua Internet, 

conținute în Hotărîrea Guvernului nr. 188 din 

03.04.2012. Mentenanța portalului este asigurată de 

ÎS "Centrul de telecomunicații speciale", în condițiile 

în care compania respectivă asigură constant 

funcționalitatea, mentenanța și securitatea sistemului 

informațional judiciar.

40,0 40,0



planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Acţiuni (măsuri) de politică  a. 2016 Cheltuieli bugetare în 

anul 2016 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2016Obiective de politică 

pe termen mediu

Asigurarea fiecărei instanţe 

judecătoreşti cu suportul 

tehnic necesar aplicării 

Programului integrat de 

gestionare a dosarelor (HP 

nr.6, din 16.02.2012, privind 

aprobarea Planului de 

acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei 

pentru anii 2011– 2016, 

pilonul 1, p.1.2.2.5)

În acest sens   Agenția de Administrare a Instanțelor 

Judecătorești a achiziționat 400 scanere pentru 

instanțe judecătorești , în vederea asigurării  

instanțelor judecătorești cu echipament tehnic necesar 

pentru funcționarea sistemului informațional judiciar 

și administrarea dosarelor electronice.

2 900,0 2 307,2 Toate (49) 

instanțe de 

judecată

asigurate cu 

suport 

tehnic 

necesar

Toate (49) instanțe de 

judecată

asigurate cu suport tehnic 

necesar

11 764,2 9 735,0

planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Obiective de politică 

pe termen mediu

Acţiuni (măsuri) de politică  a. 2016 Cheltuieli bugetare în 

anul 2016 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2016

Total subprogram 15:

Subprogramul 16. Asigurarea măsurilor alternative la detenție administrat de Oficiul Central al Probațiunii

Scopul subprogramului: Comunitatea protejată de riscul recidivei prin reintegrarea în societate a persoanelor aflate în conflict cu legea penală, asigurarea executării sancțiunilor contravenționale 

și pedepselor penale neprivative de liberate



planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Acţiuni (măsuri) de politică  a. 2016 Cheltuieli bugetare în 

anul 2016 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2016Obiective de politică 

pe termen mediu

Consolidarea 

capacităților 

serviciului de 

probațiune către anul 

2018

Organizarea și coordonarea 

activității de probațiune

Din numărul total de 74 acțiuni stabilite în Planul de 

activitate al Inspectoratului Național de Probaţiune 

pentru anul 2016 au fost realizate pentru perioada de 

raportare - 70 acțiuni, realizate parțial – 3 acțiuni, 

nerealizate – 1. Acțiunea : Asigurarea instruirii 

consilierilor de probațiune în utilizarea sistemului de 

evidență electronică nu a fost realizată din motivul 

inexistenței unui sistem de evidență electronică 

funcțional.

24 476,6 23 566,1 Gradul de 

realizare a 

acțiunilor 

stabilite în 

Planul anual 

de activitate 

a OCP

70 acțiuni (94,59%), 

realizate parțial  3 acțiuni 

(4,06%), nerealizate – 1 

(1.35%).  In conformitate cu 

Legea nr.236 din 03.10.16, 

MO343-346/04.10.16 

art.715, a fost rectificat 

bugetul cu suma de minus 

3119,8 mii lei, inclusiv la 

fondul de salarizare minus 

2119,8 mii lei. Soldul 

neexecutat al mijloacelor 

financiare reprezinta 910,5 

mii lei. Din acestea, 384,0 

mii lei au ramas neexecutati, 

cauzat de faptul ca facturile 

pentru serviciile si bunurile 

procurate nu au fost livrate 

până la 23 decembrie 2015 

(data limită de prezentare a 

ordinelor de plată la 

Trezorerie), astfel transferul 

nu a avut loc. De asemenea, 

93,8 mii lei nu au fost 

executați pentru procurarea 

echipamentului 

(imprimante), pe motiv că 

agentul economic nu a livrat 

bunurile și nu a prezentat 

factură pentru achitare.



planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Acţiuni (măsuri) de politică  a. 2016 Cheltuieli bugetare în 

anul 2016 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2016Obiective de politică 

pe termen mediu

Toate programele 

probaționale 

implementate către 

anul 2018;

Instruirea personalului 

privind modul de utilizare a 

programelor de corecție a 

comportamentului (H.P. nr.6 

din 16.02.2012 privind 

aprobarea Planului de 

acțiuni pentru 

implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiției 

pentru anii 2011-2016, 

6.5.3.p.8)

1) La 14.03.2016 în conformitate cu Planul de 

formare continuă a consilierilor de probațiune a fost 

organizat şi desfășurat seminarul mixt de instruire cu 

genericul „Programe de corecție a comportamentului 

şi adaptare socială pentru minori”, unde au participat 

26 consilieri de probațiune.

2) În perioada 22 martie – 15 aprilie, au avut loc o 

serie de instruiri pentru consilierii de probațiune 

privind aplicarea Programului probațional 

,,Prevenirea violenței la minori. Violența - metode de 

constatare a comportamentului violent și de diminuare 

a acestuia”, cu suportul financiar al proiectului 

EUTAP-4 – 156 consilieri de probațiune instruiți.

În temeiul ordinelor nr. 227 din 4 noiembrie, nr. 243 

din 22 noiembrie, nr. 249 din 28 noiembrie, nr. 261 

din 7 decembrie, --- în perioadele: 14 – 18 noiembrie; 

28 noiembrie – 2 decembrie 2016; 5 – 9 decembrie 

2016; 12 – 16 decembrie, au fost organizate seminare 

de instruire privind utilizarea „Programului de 

pregătire psihologică pentru beneficiarii probaţiunii, 

care necesită să fie monitorizaţi electronic” şi 

„Programului de resocializare a persoanelor care au 

săvîrşit infracţiuni contra patrimoniului”. În total au 

fost instruiţi 35 consilieri de probaţiune.

În conformitate cu ordinele nr. 242 din 21 noiembrie 

şi 245 din 22 noiembrie 2016, 24 persoane au fost 

delegate la Tbilisi, Georgia, pentru participare la 

seminarul de instruire „Programul de reabilitare 

psihosoaial: Valori de viaţă”.

300,0 299,7 Numărul 

consilierilor 

de 

probațiune 

instruiți 

Numărul 

persoanelor 

implicate în 

programe de 

corecție a 

comportame

ntului

Realizat: Sa derulat 

instruirea la 5 programe de 

corecție a 

comportamentului. Sumar 

au fost instruiți 244 de 

consilieri de probațiune. 124 

de persoane au fost 

implicate în programe de 

corecție a 

comportamentului. Sumele 

executate întru realizarea 

acțiunii, 299,7 mii lei, s-au 

încadrat în limita de 

cheltuieli planificată, 300,0 

mii lei. Economiile au 

rezultat ca urmare a 

întocmirii deconturilor de 

avans (formare profesională) 

în limita alocațiilor.



planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Acţiuni (măsuri) de politică  a. 2016 Cheltuieli bugetare în 

anul 2016 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2016Obiective de politică 

pe termen mediu

Sporirea gradului de 

informare și 

promovare a imaginii 

instituției și bunelor 

practici în activitatea 

de probațiune, atît la 

nivel național cît și 

internațional, către 

anul 2018.

Elaborarea și distribuirea 

materialelor informaționale 

(broșuri, postere 

informative), destinate 

publicului larg, referitor la 

misiunea și rolul probațiunii 

în asigurarea securității 

comunitare (H.P. nr.6 din 

16.02.2012 privind 

aprobarea Planului de 

acțiuni pentru 

implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiției 

pentru anii 2011-2016, 

6.5.4.p.2)

În perioada anului 2016 s-au realizat următoarele 

materiale informative:

- Au fost elaborate 2 pliante informative cu privire la 

activitatea de probațiune, editate în 10.000 de 

exemplare.

- A fost elaborat un infografic privind activitățile de 

prevenire a delincvenței juvenile și reintegrare socială 

a minorilor din evidența probațiunii pentru perioada 

anilor 2014 – 2015.

- În perioada septembrie-decembrie 2016 în cooperare 

cu proiectul EUTAP4 și organizația 

nonguvernamentală IRP au fost confecționate 24000 

de pliante cu privire la prevenirea conducerii 

mijloacelor de transport în stare de ebrietate care au 

fost  acordate organului de probațiune pentru 

informarea actorilor comunitari. 

.

100,0 94,0 Numărul 

materialelor 

informative 

elaborate și 

diseminate.

În perioada anului 2016 au 

fost editate și desiminate 

37000 de pliante despre 

activitatea probațiunii.  

Sumele executate întru 

realizarea acțiunii, 94,0 mii 

lei, s-au încadrat în limita de 

cheltuieli planificată, 100,0 

mii lei. Economiile au 

rezultat ca urmare a 

încheierii contractelor în 

limita alocațiilor.

Birouri de probațiune 

asigurate cu baza 

tehnico-materială 

pentru 

mplementarea 

sistemului 

informațional e-

Probațiune către anul 

2016;

Crearea și implementarea 

sistemului de evidență 

electronică a beneficiarilor 

(dosar personal electronic) 

(H.P. nr.6 din 16.02.2012 

privind aprobarea Planului 

de acțiuni pentru 

implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiției 

pentru anii 2011-2016, 

6.5.3.p.7)

Acțiune nerealizată din motivul că a fost sistată 

testarea sistemului de evidență electronică a 

beneficiarilor (dosar personal electronic). În perioada 

lunilor martie-mai a fost testată baza de date prin 

introducerea a 1100 de dosare pe zi. Baza de date este 

nefuncțională și inutilă.

83,3 66,1 Sistem de 

evidență 

electronică 

(dosar 

personal) 

elaborat și 

implementat

.

Acțiune nerealizată din 

motivul că a fost sistată 

testarea sistemului de 

evidență electronică a 

beneficiarilor (dosar 

personal electronic). În 

perioada lunilor martie-mai 

a fost testată baza de date 

prin introducerea a 1100 de 

dosare pe zi. Baza de date 

este nefuncțională și inutilă. 

Sumele executate întru 

realizarea acțiunii, 66,1 mii 

lei, s-au încadrat în limita de 

cheltuieli planificată, 83,3 

mii lei. Economiile au 

rezultat ca urmare a 

întocmirii deconturilor de 

avans (formare profesională) 

în limita alocațiilor.



planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Acţiuni (măsuri) de politică  a. 2016 Cheltuieli bugetare în 

anul 2016 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2016Obiective de politică 

pe termen mediu

Sistem de 

supraveghere și 

control (monitorizare 

electronică) a 

persoanelor supuse 

probațiuniiimplement

at către anul 2017;

Implementarea unui proiect 

pilot privind monitorizarea 

electronică a persoanelor 

supuse probațiunii (H.P. nr.6 

din 16.02.2012 privind 

aprobarea Planului de 

acțiuni pentru 

implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiției 

pentru anii 2011-2016, 

6.5.3.10)

A fost elaborat proiectul de HG cu privire la 

aprobarea Regulamentului privind monitorizarea 

electronică a subiecților probațiunii și remis 

Ministerului Justiției la 12.02.2016 nr. de ieșire 07/49 

spre coordonare.

La 03.05.2016 Ministerul Justiției a plasat proiectul 

pe pagina web, la compartimentul: Transparenţa în 

procesul decizional /Proiecte de acte normative remise 

spre coordonare           În perioada semestrului I, au 

fost supuşi monitorizării electronice 7 persoane aflate 

în conflict cu legea penală.

La moment în evidenţa birourilor de probaţiune au 

parvenit 2 Decizii ale Curţii de Apel Chişinău, 

privind aplicarea obligaţiunii cu monitorizarea 

electronică în privinţa a 3 subiecţi de probaţiune, 1 

subiect în cadrul BP Buiucani, mun. Chişinău şi 2 

subiecţi în cadrul BP Cimişlia. 

În data de 16.11.2016 a fost expediată în birourile de 

probaţiune circulara nr. 02/02/589 unde fost solicitat 

identificarea subiecţilor de probaţiune care pot fi 

supuşi monitorizării electronice. 

Conform hotărîrilor instanţelor de  judecată au fost în 

calitate de obligație, monitorizarea electronică la două 

persoane, care la moment sunt sub monitorizare. 

Conform informației parvenite din birourilor de 

probaţiune  au identificate 32 de persoane care pot fi 

monitorizaţi electronic. Au fost înaintate 27 de 

demersuri în instanţa de judecată privind stabilirea de 

noi obligaţiuni de, monitorizarea electronică, dintre 

care a fost examinate 8 (1 admis şi 7 respinse).

3 199,2 3 149,2 Proiect 

–pilot 

implementat     

Numărul 

beneficiarilo

r implicați 

în proiec

Proiectul-pilot privind 

monitorizarea electronică a 

persoanelor supuse 

probațiunii este 

implementat. În proiect pe 

parcursul anului 2016 au 

fost implicați  11 beneficiari 

în proiect. In conformitate 

cu Legea nr.236 din 

03.10.16, MO343-

346/04.10.16 art.715, a fost 

rectificat bugetul cu suma 

de minus 680,8 mii lei. De 

asemenea, 380,0 mii lei au 

fost re-alocați de la acțiunea 

6.5.3.10 ”Implementarea la 

nivel național a programului 

de asistență psihosocială la 

etapa presentențială” în 

scopul procurării 

echipamentului de 

monitorizare electronică.



planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Acţiuni (măsuri) de politică  a. 2016 Cheltuieli bugetare în 

anul 2016 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2016Obiective de politică 

pe termen mediu

Sporirea cu 6 % față 

de anul precedent a 

numărului de 

persoane supuse 

probațiunii implicate 

în programe 

probaționale către 

anul 2018;

Implementarea la nivel 

național a programului de 

asistență psihosocială la 

etapa presentenţială (H.P. 

nr.6 din 16.02.2012 privind 

aprobarea Planului de 

acțiuni pentru 

implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiției 

pentru anii 2011-2016, 

6.5.3.p.4)

În perioada 15.02.2016 – 18.02.2016 au fost 

desfășurate seminare de instruire privind 

„Implementarea la nivel naţional a programului de 

asistenţă psiho-socială la etapa presentinţială” în 

regiunea Centru, Nord şi Sud, cu participarea a 74 de 

consilieri de probaţiune. Programul este aplicat de 

către 42 de Birouri de probațiune.

În cadrul programului de asistenţă psiho-socială la 

etapa presentenţială, în perioada semestrului I, au 

beneficiat de asistenţă psiho-socială la etapa 

presentinţială 91 subiecţi ai probaţiunii în privinţa 

cărora s-au întocmit referate de evaluare psiho-socială 

la etapa presentenţială, tipul de asistență fiind:1) în 

colaborare cu Secția Evidență și Documentare a 

Populației a fost acordat suport informațional pentru 5 

minori și 6 adulți la perfectarea, restabilirea şi 

eliberarea actelor de identitate;

2) în colaborare cu Direcția Asistență Socială și 

Protecție a Familiei a fost acordată asistență 

psihosocială a 35 minori, spectrul asistenței a inclus 

sfaturi şi recomandări referitor la identificarea 

cauzelor ce au generat un comportament deviant al 

tinerilor.3) în colaborare cu Agenția de Ocupare a 

Forței de Muncă la 5 minori şi 16 adulți s-a oferit 

orientarea şi formarea profesională, în perspectivă 

angajarea în câmpul muncii.4) în soluționarea 

problemelor cu caracter juridic s-a bucurat 8 minor și 

1 adult.5) activități de prevenire secundară – 

consiliere individuală – 8 minori și 1 adult;6) grație 

colaborării eficiente a Birourilor de probațiune cu 

organizațiile neguvernamentale 5 minori au beneficiat 

de asistență psihologică;7) un minor a beneficiat de 

42,4 17,5 Numărul 

minorilor 

incluși în 

programul 

de asistență 

şi consiliere 

la etapa 

presentenţial

ă

În cadrul programului de 

asistenţă psiho-socială la 

etapa presentenţială, în 

perioada ianuarie - 

noiembrie 2016, au 

beneficiat de asistenţă psiho-

socială la etapa 

presentinţială 131 minori 

subiecţi ai probaţiunii în 

privinţa cărora s-au întocmit 

referate de evaluare psiho-

socială la etapa 

presentenţială, tipul de 

asistență fiind:  1) Secția 

Evidență și Documentare a 

Populației a fost acordat 

suport informațional pentru 

9;

2) în colaborare cu Direcția 

Asistență Socială și 

Protecție a Familiei a fost 

acordată asistență 

psihosocială a 68 minori, 

spectrul asistenței a inclus 

sfaturi şi recomandări 

referitor la identificarea 

cauzelor ce au generat un 

comportament deviant al 

tinerilor.

3) în colaborare cu Agenția 

de Ocupare a Forței de 

Muncă la 24 minori 



planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Acţiuni (măsuri) de politică  a. 2016 Cheltuieli bugetare în 

anul 2016 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2016Obiective de politică 

pe termen mediu

Reducerea riscului de 

recidivă cu 20% din 

numărul total de 

cazuri, către anul 

2018;

Elaborarea programelor 

individualizate de lucru 

pentru toate categoriile de 

beneficiari ai serviciului de 

probațiune.  (H.P. nr.6 din 

16.02.2012 privind 

aprobarea Planului de 

acțiuni pentru 

implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiției 

pentru anii 2011-2016, 

6.5.3.p.5)

Pe parcursul anului 2016 au fost elaborate și 

implementate 3 programe:

1) „Program probaţional de diminuare a agresivităţii”;

2) ,,Programul de intervenţie pentru reducerea 

comportamentelor infracţionale la minori care sunt în 

vizorul probaţiunii”;

3) Programul „15”.

200,0 184,0 Numărul de 

programe 

elaborate

Au fost elaborate 3 

programe individualizate de 

lucru pentru toate categoriile 

de beneficiari ai serviciului 

de probațiune. Sumele 

executate întru realizarea 

acțiunii, 184,0 mii lei, s-au 

încadrat în limita de 

cheltuieli planificată, 200,0 

mii lei. Economiile au 

rezultat ca urmare a 

întocmirii deconturilor de 

avans (formare profesională) 

în limita alocațiilor.



planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Acţiuni (măsuri) de politică  a. 2016 Cheltuieli bugetare în 

anul 2016 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2016Obiective de politică 

pe termen mediu

Instruirea inițială și 

continuă 100% a 

consilierilor de 

probațiune către anul 

2018;             

Consilier ide 

probațiune juvenilă cu 

studii în domeniul 

psihologiei și 

asistenței sociale 

recrutați 100% către 

anul 2016.

Instruirea consilierilor de 

probațiune juvenilă (HP nr.6 

din 16.02.2012 privind 

aprobarea Planului de 

acțiuni pentru 

implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiției 

pentru anii 2011-2016, 

6.3.3.p.4)

În perioada 15.02.2016 –18.02.2016 au fost 

desfășurate seminare de instruire privind 

„Implementarea la nivel naţional a programului de 

asistenţă psiho-socială la etapa presentinţială” în 

regiunea Centru, Nord şi Sud, cu participarea a 74 de 

consilieri de probaţiune.În scopul implementării 

Programului-pilot Programul „15” au fost desfășurate 

în perioada 03-04 martie 2016, la 6 aprilie 2016, 13 

aprilie 2016,  22 aprilie 2016,  26 aprilie – 21 iunie 

2016 în zilele de marţi şi joi, în cooperare cu CSPT 

„Neovita”, cursuri de instruire cu privire la 

planificarea etapelor ce sunt necesar de întreprins 

pentru implementarea programului menţionat.La 14 

martie 2016 a fost desfăşurat seminarul de instruire cu 

genericul „Programe de corecţie a comportamentului 

şi adaptare socială la minori”, cu participarea 29 

consilieri de probaţiune;În perioada 22 martie – 15 

aprilie 2016, INP în comun cu Proiectul EUTAP4 a 

asigurat instruirea consilierilor de probațiune juvenilă: 

Programul probaţional „Prevenirea violenţei la 

minori”. Violenţa – metode de constatare a 

comportamentului violent şi de diminuare a acestuia” 

– 156 consilieri; În perioada 12 – 13 mai 2016 a avut 

loc ciclul de dezbateri cinematografice cu tematica 

„Justiţia juvenilă” cu participarea 19 persoane din 

sistemul de probaţiune; La 23 şi 26 mai 2016  a avut 

loc seminarul de instruire cu genericul „Consolidarea 

sistemului de probaţiune juvenilă. Aplicarea 

legislaţiei ce reglementează activitatea de probaţiune. 

Liberarea condiţionată înainte de termen a 

persoanelor care execută pedepsa cu închisoarea şi 

înlocuirea părţii neexecutate cu  o pedeapsă mai 

30,0 10,5 Numărul de 

cursuri 

desfășurate      

Numărul 

consilierilor 

de 

probațiune 

instruiți

În decursul anului 2016 au 

fost desfășurate 14 cursuri 

de instruire. Au fost instruiți 

180 consilieri de probațiune. 

Sumele executate întru 

realizarea acțiunii, 10,5 mii 

lei, s-au încadrat în limita de 

cheltuieli planificată, 30,0 

mii lei. Economiile au 

rezultat ca urmare a 

întocmirii deconturilor de 

avans (formare profesională) 

în limita alocațiilor.

28 431,5 27 387,1

planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Obiective de politică 

pe termen mediu

Acţiuni (măsuri) de politică  a. 2016 Cheltuieli bugetare în 

anul 2016 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2016

Total subprogram 16:

Subprogramul 17. Apostila administrat de Direcția Apostilă

Scopul subprogramului: Prestarea serviciilor de apostilă



planificat realizat planificat executat planificat realizat devieri/explicațiii

Acţiuni (măsuri) de politică  a. 2016 Cheltuieli bugetare în 

anul 2016 (mii.lei)

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2016Obiective de politică 

pe termen mediu

Asigurarea elaborării 

mecanismului eficient 

de depunere online a 

cererilor de apostilare; 

Descentralizarea 

serviciului apostilă şi 

integrarea serviciului 

e-Apostilă în 

Platforma de 

Interoperabilitate;Creș

terea ponderii actelor 

apostilate online la 

10% din numărul total 

de acte apostilate 

către 2018

Aplicarea apostilei şi 

legalizarea actelor oficiale 

întocmite pe teritoriul 

Republicii Moldova şi 

destinate a fi utilizate pe 

teritoriul unui alt stat. 

Au fost  apostilate si legalizate acte oficiale intocmite 

pe teritoriul Republicii Moldova si destinate pentru a 

fi utilizate pe teritoriul unui alt stat. 

1 055,0 1 020,2 Numărul de 

dosare 

primite;

Numărul 

actelor 

apostilate;

Numărul de 

acte 

apostilate 

online;

Ponderea 

actelor 

apostilate 

online în 

numărul 

total de acte 

apostilate.

 Au fost primite 33232 de 

cecreri;

 Au fost apostilate 104177 

de acte;

 Au fost recepţionate 3954 

de cereri şi apostilate  12085 

de acte on-line, ceea ce 

constituie 11.89% din 

numărul total de cereri și 

11.74% din numărul total de 

acte apostilate.

Toate acţiunile planificate au fost 

realizate, fără careva devieri.

1 055,0 1 020,2

694 524,2 647 201,8

Total subprogram 17:

Total pe program 40 "Justiţia" 


