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NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Nomenclatorului şi a tarifelor 

serviciilor prestate contra plată de către Institutul Naţional al Justiţiei, precum şi a 

Regulamentului privind modul de formare şi utilizare a veniturilor colectate de către 

Institutul Naţional al Justiţiei 

 

Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Nomenclatorului şi a tarifelor 

serviciilor prestate contra plată de către Institutul Naţional al Justiţiei, precum şi a 

Regulamentului privind modul de formare şi utilizare a veniturilor colectate de către Institutul 

Naţional al Justiţiei (în continuare - proiectul) a fost elaborat de Ministerul Justiției, la solicitarea 

Institutului Național al Justiției. 

Prezenta hotărîre este elaborată în scopul reglementării normative a activităţii care îi revine 

Institutului Naţional al Justiţiei (în continuare Institut) potrivit atribuţiilor prevăzute de art. 3 şi art. 

4 alin. (2) lit. a) din Legea privind Institutul Naţional al Justiţiei nr.l52-XVI din 8 iunie 2006, 

privind formarea iniţială şi continuă, pe baze contractuale, a unor categorii de jurişti care 

contribuie la înfăptuirea justiţiei, precum şi alte activităţi legale care constituie o sursă de 

completare a patrimoniului Institutului. 

Elaborarea proiectului rezultă şi din prevederile art. 43, alin. (2) din Legea finanțelor publice 

și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, conform căruia Nomenclatorul 

lucrărilor şi serviciilor contra plată efectuate şi/sau prestate de către autorităţile/instituţiile 

bugetare şi mărimea tarifelor la servicii se stabilesc de către Guvern sau, după caz, de către 

autorităţile administraţiei publice locale, în funcţie de bugetul de la care se finanţează 

autoritatea/instituţia bugetară.   

De asemenea, elaborarea acestui nomenclator este în conformitate cu art.12 alin. (3) din 

Legea nr. 847 din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, potrivit căruia 

nomenclatorul lucrărilor şi serviciilor contra plată, efectuate şi prestate de instituţiile publice, şi 

mărimea taxelor la servicii, precum şi modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale pe 

tipuri se stabilesc de către Guvern.  

Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Prezentul proiect propune spre aprobare Nomenclatorul şi tarifele serviciilor prestate contra 

plată de către Institutul Național al Justiției și Regulamentul privind modul de formare şi utilizare a 

veniturilor colectate de către Institutul Naţional al Justiţiei. 

Trebuie să menționăm că Legea nr.181/2014 prevede introducerea conceptului de venituri 

colectate, care va fi pus în aplicare de la 1 ianuarie 2016 și nu vor mai fi aplicabile categoriile de 

mijloace speciale și modul de gestionare al acestora, reglementat în Regulamentul cu privire la 

gestionarea mijloacelor speciale ale autorităților/instituțiilor bugetare, aprobat prin Ordinul 

Ministerului Finanţelor nr. 94 din 31 decembrie 2004.  

Reieșind din specificul activității și domeniul de activitate al Institutului Național al Justiției, 

acesta poate presta următoarele categorii de servici: 

1. Formarea iniţială şi continuă a persoanelor care activează în sectorul justiției, precum 

și formarea de formatori 

Prin formarea inițială și continuă a persoanelor care activează în sectorul justiției se înțelege, 

reieșind din contextul Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016, instruirea 

avocaților, notarilor, mediatorilor, executorilor judecătorești, administratorilor autorizați, 

traducătorilor și interpreților, în cazurile prevăzute de lege. În această categorie nu se includ 
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audienții Institutului care sunt instruiți din mijloacele bugetare prevăzute în acest scop, cum 

sunt: candidații la funcții de judecător și procuror, grefierii, asistenții judiciari, șefii secretariatelor 

instanțelor judecătorești și consilierii de probațiune. 

Modul de calculare a tarifelor pentru prestarea serviciilor de formare iniţială şi continuă a 

persoanelor care activează în sectorul justiţiei, în cazurile prevăzute de lege, pentru situațiile în 

care bugetul de stat nu prevede mijloace financiare în acest scop, va fi expus în cele ce urmează. 

La momentul de față, formatorii INJ sunt salarizați conform art. 11, alin. (1) din Legea nr. 

152 din 8 iunie 2006 privind Institutul Național al Justiției - Personalul didactic al Institutului, cu 

excepţia persoanelor detaşate, este salarizat la nivelul judecătorilor din curţile de apel, stabilit în 

Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar. Urmare a reformelor din 2013, 

salarizarea judecătorilor este reglementată prin Legea nr. 328 din 23 decembrie 2013. Astfel, 

urmează a fi revizuit modul de remunerare a formatorilor. 

Pentru stabilirea costului unei ore de remunerare a formatorilor s-a luat ca bază salariul 

minim al judecătorului curții de apel, stabilit la art. 4, alin. (3) lit. a) - 4,0 salarii medii pe 

economie pentru judecătorul care are o vechime în muncă în funcţia de judecător  de pînă la 15 

ani. 

Reieșind din faptul că norma didactică stabilită pentru formatorii INJ este de 60 ore lunar, iar 

cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2015 este de 4500 lei (Hotărîrea 

Guvernului nr. 974 din 4 decembrie 2014), calculele sunt următoarele: 

(4.550 lei x 4,0 salarii medii pe economie) / 60 ore = 300 lei (costul unei ore de remunerare a 

formatorilor) 

 

1) Cu referire la plata care va fi achitată de participanții la cursuri, precizăm următoarele: 

80 ore (durata medie a unui curs de formare iniţială) x 300 lei (preţul unei ore pentru 

remunerarea formatorului) = 24.000 lei 

24.000 lei + (23% fondul social + 4,5% asigurarea medicală reținute din salariul 

formatorului) = 30.600 lei 

30.600 lei / 25 (numărul mediu de persoane în grup) = 1.224 lei (pentru fiecare persoană) 

1.224 lei / 10 (numărul zilelor de instruire) = 122,4 lei (pentru fiecare zi) 

2) servicii comunale: energia electrică, termică, apa, salubritatea - 52,60 lei/persoană 

3) materiale didactice - 50 lei/persoană 

4) uzura (locaţiunea) - 60 lei/persoană 

5) pauza de cafea - 15 lei/persoană 

6) 15 lei (pauza de cafea)+ 60 lei (uzura)+ 50 lei (materiale didactice)+ 52,60 lei(servicii 

comunale)+ 122,4 lei (pentru fiecare zi) = 300 lei 

TOTAL = 300 lei persoană/zi 

 

2. Instruirea la distanţă a persoanelor care activează în sectorul justiției 

Tarifele pentru formarea la distanţă a altor persoane care activează în sectorul justiţiei, în 

cazurile prevăzute de lege, pentru situațiile în care bugetul de stat nu prevede mijloace financiare 

în acest scop, inclusiv desfășurarea activității de tutorat sunt calculate după cum urmează:  

Pentru o oră de curs online se consumă în medie 6 ore de elaborare a materialelor de către 

formator şi 6 ore de activitate pentru plasarea şi testarea cursului online de către personalul IT. 

Numărul mediu de beneficiari pentru un curs online este de 180 persoane. 

1) plata formatorului pentru elaborarea materialelor: 

300 lei (costul unei ore) x 6 ore = 1800 lei 
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1.800 lei + (23% fondul social + 4,5% asigurarea medicală) = 1800 lei + 495 lei = 2295 lei 

2) plata personalului IT: 

40 lei (plata personalului IT pentru o oră de lucru) x 6 ore = 240 lei 

240 lei + (23% fondul social + 4,5% asigurarea medicală) = 240 lei + 66 lei = 306 lei 

3) servicii comunale: energia electrică, termică, apa, salubritatea - 52,60 lei 

4) uzura echipamentului tehnic – 46,40 lei 

5) costul instruirii la distanță pentru o persoană pe oră: 

2.295 lei (plata formatorului)+ 306 lei (plata personalului IT) + 52,60 (servicii comunale) + 

46,40 lei (uzura) = 2.700 lei  

2.700 lei / 180 persoane = 15 lei 

TOTAL: 15 lei pentru o oră de curs online 

 

3. Desfășurarea activității de tutorat în cadrul instruirii la distanţă a persoanelor care 

activează în sectorul justiției 

Pentru reflectarea acestor calcule, menționăm  că o oră academică este egală cu 45 de 

minute. Ora academică pentru activitatea de tutorat la INJ se va achita în mărime de 50% din 

costul unei ore pentru formator. Drept urmare: 

150 lei / 45 minute = 3,33 lei (pentru minută) 

3,33 lei (pentru minută)+ (23% fondul social + 4,5% asigurarea medicală) = 3,33 lei + 0,91 

lei = 4,24 lei 

TOTAL: 4,24 lei pentru o minută de tutorat în cadrul cursului on-line 

 

4. Efectuarea unor studii de cercetare, ştiinţifice în domeniul justiţiei 

Tarifele pentru prestarea serviciilor de efectuare a unor studii de cercetare, ştiinţifice în 

domeniul dreptului şi al justiţiei vor fi stabilite în bază de contract. 

 

5. Editarea publicațiilor în Revista Institutului Național al Justiției şi în alte publicaţii ale 

acestuia. 

În contextul acestui serviciu, trebuie să menționăm că tarifele minime are remunerației de 

autor sînt stabilite în Hotărîrea Guvernului nr. 641 din 12 iulie 2001. În eventualitatea în care plata 

respectivă va fi mai mare decît cea stabilită în hotărîrea menționată, aceasta va fi concretizată în 

contractul cu autorul publicației. 

 

6. Darea în locaţiune a patrimoniului public 

Tarifele pentru darea în locaţiune a patrimoniului public se vor stabili în conformitate cu 

cuantumul prevăzut de Legea bugetară anuală.  

Plata concretă pentru locațiune se va stabili în fiecare contract de locațiune. De asemenea, 

cuantumul plății se va stabili luînd în considerație suprafața încăperii și timpul pentru care se 

solicită locațiunea. 

 

De asemenea, prin prezentul proiect se propune aprobarea Regulamentului privind modul de 

formare şi utilizare a veniturilor colectate de către Institutul Naţional al Justiţiei. Regulamentul 

stabileşte modul de formare şi utilizare a veniturilor colectate de către Institut, precum și destinația 

acestora.  
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Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea acestui proiect nu necesită alocarea resurselor financiare suplimentare de la 

bugetul de stat. Or, din contra, odată cu aprobarea proiectului va fi  creată baza legală pentru 

acumularea și gestionarea veniturilor colectate  către Institutul Național al Justiției. 

Modul de încorporare în sistemul actelor normative în vigoare 

Drept urmare a adoptării prezentului proiect nu va fi necesară modificarea și completarea altor 

acte legislative și normative. 

Avizarea și consultarea publică a proiectului 

Prin scrisoarea nr. 03/7296 din 24.06.2015 proiectul a fost remis spre avizare instituțiilor 

interesate. Menționăm că au prezentat lipsă de obiecții și propuneri, susținînd proiectul: Oficiul 

Central de Probațiune, Comisia Națională de Integritate. 

Pe parcursul avizării au fost primite propuneri de la: Ministerul Finanțelor, Ministerul 

Economiei, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Afacerilor Interne, 

Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratura Generală. 

Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat nu a prezentat avizul. 

 

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în 

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

www.justice.gov.md, la directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Proiecte de acte 

normative remise spre coordonare.  

Suplimentar, proiectul a fost remis spre coordonare Universității de Stat din Moldova, 

Academiei de Administrare Publică, Institutului Național al Justiției, Uniunii Avocaților, Uniunii 

Naționale a Executorilor Judecătorești și Centrului de Resurse Juridice din Moldova. 

Au prezentat lipsă de obiecții și propuneri, susținînd proiectul: Uniunea Avocaților, Academia 

de Administrare Publică. 

Alte propuneri de la societatea civilă nu au fost recepționate. 

Constatările expertizei anticorupţie 

În rezultatul efectuării expertizei anticorupţie, în proiect nu au fost atestate incompatibilităţi cu 

standardele internaţionale anticorupţie. De asemenea, nu au fost identificate norme de trimitere, 

blanchetă sau în alb, capabile să genereze coruptibilitate.  

Obiecţiile şi propunerile ce ţin de discrețiile excesive ale autorităților publice și cerințele 

excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor, precum şi opinia autorului proiectului sînt 

reflectate în sinteza obiecţiilor şi propunerilor Centrului Naţional Anticorupţie 

 

 

 

Ministru                                                      Vladimir CEBOTARI 

http://www.justice.gov.md/

