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NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului 

privind organizarea și funcționarea Sistemului informațional judiciar 

 

Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, finalităţile urmărite 

Proiectul Hotărîrii Guvenului cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

organizarea și funcționarea Sistemului informațional judiciar (în continuare SIJ)  

a fost elaborat de către Ministerul Justiției în scopul implementării Legii nr. 467-

XV din 21 noiembrie 2003 cu privire la informatizare și la resursele 

informaționale de stat, Hotărîrii Guvernului nr. nr. 593 din 24.07.2017 cu privire 

la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informaţional judiciar, precum și 

în vederea eficientizării activității instanțelor judecătorești și creării premiselor 

pentru utilizarea, dezvoltarea continuă a SIJ.      

Totodată, o condiție sine qua non care a generat elaborarea proiectului în 

cauză reprezintă  includerea acestuia în lista exhaustivă de documente 

indispensabile pentru înregistrarea SIJ în Registrul resurselor și sistemelor 

informaționale de stat, ținut de Agenția Servicii Publice. 

SIJ reprezintă un sistem informațional automatizat, care este constituit dintr-

un ansamblu de resurse și tehnologii informaționale, mijloace tehnice de 

program și metodologii, aflate în interconexiune, și care este destinat 

înregistrării, păstrării, prelucrării, utilizării informațiilor cu privire la cererile și 

dosarele judecătorești, din momentul înregistrării acestora și pînă în momentul 

arhivării și publicării.  

Sistemul urmărește scopul: 

1) creării și dezvoltării resursei informaționale a instanțelor judecătorești în 

vederea stocării, sistematizării, actualizării, protecției soluțiilor informaționale 

ale instanțelor judecătorești (dosare examinate, decizii pronunțate, date statistice, 

etc.) și asigurării unui nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal; 

2) îmbunătățirii și eficientizării organizării activității sistemului judiciar prin 

dezvoltarea unor soluții tehnice flexibile și modulare; 

3)  îmbunătățirii calității actului judecătoresc; 

4) facilitării elaborării standardelor de activitate a judecătorilor și angajaților 

instanțelor judecătorești, prin măsurarea automatizată a performanțelor acestora 

și stabilirea mecanismelor de monitorizare; 

5) sporirii transparenței procedurilor judecătorești; 

6) facilitării perfecționării sistemului și procedurilor de executare a hotărîrilor 

judecătorești;  

7)  înlesnirii sarcinii și condițiilor de lucru ale angajaților instanțelor 

judecătorești; 

8) stabilirii ierarhiei, nivelurilor de acces, normelor de securitate, 

responsabilităților și modului de prelucrare a informațiilor cu accesibilitate 

limitată stocate în resursa informațională; 

9) asigurării depersonalizării actelor procesuale ce urmează a fi expuse 

publicului. 
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Principalele prevederi ale proiectului, evidențierea elementelor noi 

Prezentul proiect stabilește mecanismul de funcționare a sistemului 

informațional destinat gestionării automate a dosarelor, precum și modul de 

organizare a conținutului informațional.   

Proiectul delimitează subiecții raporturilor juridice în domeniul creării,  

dezvoltării și utilizării sistemului informațional, fiind reglementate atribuțiile 

acestora. 

Compatibilitatea și deschiderea sistemului de a fi interoperabil cu alte sisteme 

informaționale, reprezintă  o prioritate și politică a Guvernului înserată în textul 

Regulamentului. 

Regulamentul reflectă temeiurile și procedura acordării, suspendării/revocării 

drepturilor de acces la SIJ, precum și regimul juridic de utilizare a datelor din 

sistem, în scopul evitării riscului de accesare neautorizată a datelor sistemului.  

De asemenea, proiectul propune reglementarea expresă a măsurilor de 

asigurare a protecției și securității informației conținute în SIJ, identificând 

obiectele ce necesită a fi protejate și metodele de protecție, inclusiv cele de 

contracarare a pericolelor informaționale.  

De asemenea, proiectul conține prevederi privind  auditul extern și intern al 

sistemului, cît și prevederi ce vizează responsabilitatea și răspunderea pe care o 

poartă subiecții sistemului. 

În general, proiectul întrunește  prevederile de bază privind sistemul 

informațional judiciar într-un act normativ unic, realizat în scopul uniformizării 

prevederilor existente ce reglementează domeniul respectiv și completării cu alte 

prevederi indispensabile pentru buna organizare și funcționare a SIJ. 

Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prezentului Regulament nu presupune cheltuieli suplimentare, 

însă în scopul menținerii funcționalității sistemului informațional judecătoresc 

Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești anual contractează 

ÎS”Centrul de Telecomunicații Speciale”, achiziționînd  un complex de servicii 

de întreținere și deservire tehnică a echipamentului, cît și asigurînd 

perfecționarea SIJ, ținînd cont de modificările în legislație, regulamente și 

procedurile administrative. 

Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare, 

actele normative  care trebuie elaborate sau modificate 

Proiectul se încorporează perfect în sistemul actelor normative și nu va 

necesita modificarea altor acte legislative sau normative. 

Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii 239/2008 privind transparenţa în 

procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web a Ministerului Justiţiei 

(directoriul „Transparenţa decizională”, compartimentul „proiecte de acte 

normative transmise spre coordonare”) 

 

Secretar de Stat       Nicolae EȘANU 


