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Anexa 13 Planul strategic de cheltuieli in domeniul justiţiei, 2009-2011 

Costurile acţiunilor pe ani (mii lei) 
 

Probleme cheie/politici 
 
Acţiuni prioritare de politică 

2009 2010 2011 

 
Indicatori de monitorizare 

 
Programul I Elaborarea politicii şi managementul în domeniul justiţiei include politici care vizează activitatea Ministerului Justiţiei (MJ) şi a două dintre instituţiile sale subordonate 
(Centrul de Armonizare a Legislaţiei, Centrul de Informaţii Juridice) şi este format din 3 subprograme 
Scopul programului: dezvoltarea activităţilor prestate de minister în vederea asigurării coerenţei, consistenţei şi stabilităţii cadrului legislativ, al respectării drepturilor, libertăţilor şi 
valorilor cetăţeanului, precum şi accesul la servicii publice de calitate 
Subprogramul 1 Sporirea calităţii actelor normative include activităţile de ajustare a legislaţiei naţionale la principiile dreptului internaţional, în special la cele ale legislaţiei 
Consiliului Europei şi ale Uniunii Europene. Scopul programului: asigurarea unui cadru normativ coerent şi durabil . 
A. Situaţia curentă 
§ Incoerenţă privind respectarea etapelor de 

avizare a actelor normative ca urmare a 
introducerii unor verigi noi   

 
Promovarea unui mecanism clar de avizare  şi 
coordonare a proiectelor de acte normative  

 

    
Numărul proiectelor avizate 
conform noului mecanism 

Ajustarea proiectelor de acte legislative în 
conformitate cu expertizele Consiliului Europei 

6.0 6,0 6,1 Numărul de proiecte de acte 
legislative ajustate 

§ Necesitatea corelării legislaţiei naţionale cu 
prevederile normative din cadrul Consiliului 
Europei şi UE 

Consolidarea mecanismului de monitorizare a 
actelor normative naţionale armonizate cu 
legislaţia comunitară 

1376,0 
 

 

1376,0 
 
 

1376,0 
 
 

Numărul de acte normative 
armonizate la legislaţia comunitară 

§ Implicarea redusă a societăţii civile în fazele de 
concepţie, elaborare şi implementare a actelor 
normative 

Asigurarea informării publicului cu privire la 
iniţiativele legislative ale Ministerului Justiţiei  

   Numărul de proiecte plasate pe site-
ul MJ 

§ Constatarea  încălcării de către stat a Convenţiei 
Europene pentru Drepturile Omului   

Continuarea ajustării legislaţiei naţionale la 
exigenţele prevederilor Convenţiei Europene a 
Drepturilor Omului 

   Numărul de acte ajustate la 
Convenţie 

B Obiectivele de politici pe termen mediu: 1) Asigurarea unui cadru legislativ coerent  şi previzibil, corelat cu exigenţele europene în domeniu; 2) Îmbunătăţirea calităţii actului 
decizional prin stimularea relaţiilor cu societatea civilă cu ajutorul implementării procedurilor care încurajează democraţia participativă; 3) pct. 1.1.1. (SND) Îmbunătăţirea calităţii 
actului decizional: i) perfecţionarea cadrului de funcţionare a democraţiei participative, inclusiv prin asigurarea transparenţei actelor administrative şi a deciziilor politice şi 
comunicarea cu cetăţenii; ii) implicarea societăţii civile în procesul de luare a deciziilor de interes public, inclusiv prin supunerea în cadrul unor dezbateri publice on-line a 
tuturor deciziilor de interes public şi a proiectelor acestora 
Subprogramul 2 Asigurarea accesului la servicii publice de calitate - include politici ce ţin de serviciile publice prestate de Ministerul Justiţiei  
Scopul programului: realizarea unui sistem performant care să asigure accesul operativ şi calitatea serviciilor prestate către cetăţeni (accesul la informaţia juridică, servicii notariale şi de 
apostilare de calitate) 
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Costurile acţiunilor pe ani (mii lei) 

 
 

Probleme cheie/politici 
Acţiuni prioritare de politică 

2009 2010 2011 

 
Indicatori de monitorizare 

Prestarea serviciilor informaţional-juridice către 
cetăţeni şi mediul de afaceri 

1079,0 
 

1080.7 1082.2 Numărul  de beneficiari  

Traducerea şi publicarea rezumatelor 
substanţiale ale hotărârilor şi deciziilor Curtii 
Europen a Drepturilor Omului (CEDO) versus 
Moldova şi a proiectelor de legi care se transmit 
spre expertizare Consiliului Europei  

 
11,9 

 

 
11,9 
 

 
11,9 
 

 
Numărul de hotărâri, decizii CEDO 
şi proiecte de legi traduse şi 
publicate 
 

Elaborarea şi adoptarea cadrului normativ 
pentru implementarea Legii cu privire la 
mediere şi crearea serviciilor de mediere (SND) 

    
Cadrul normativ este elaborat şi 
adoptat 

Organizarea activităţii notarilor de stat în 
vederea sporirii eficienţei şi accesibilităţii 
serviciilor acestora 

 
7716,5 

 
8047,8 

 
8389,1 

 
Numărul  de beneficiari  

A. Situaţia curentă 
§ Sporirea accesibilităţii şi calităţii serviciilor 

publice prestate de Ministerul Justiţiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Implementarea  sistemului electronic de 
înregistrare şi verificare a apostilei; 
 

   Sistem creat şi funcţional 

B Obiectivele de politici pe termen mediu 
§§  Promovarea medierii ca mijloc alternativ de rezolvare a litigiilor judiciare 
§§  Accesul cetăţenilor la informaţia juridică  
§§  Prestarea unor servicii publice în domeniu complexe şi de calitate 

Subprogramul 3 Consolidarea capacităţilor instituţionale:  include activităţi de fortificare a resurselor umane şi  perfecţionare a procesului decizional 
Scopul programului: asigurarea eficienţei activităţii Ministerului Justiţiei prin prisma consolidării capacităţilor interne. 

Perfecţionarea competenţelor profesionale ale 
colaboratorilor MJ 

95,8 95,8 95,8 Numărul de participanţi la cursuri 
de instruire 

Implementarea unui mecanism de motivare non-
financiară a angajaţilor MJ 

    

Asigurarea activităţii curente a ministerului 8706,8 8585,0 8705,5  

Total 18992,0 19203,2 19666,6  

A. Situaţia curentă 
§ Numărul limitat de resurse umane în unele 

direcţii în raport cu volumul de activitate  
§ Migraţia resurselor umane către mediul privat. 
 
 

B. Obiectivele de politici pe termen mediu 
§§  Sistem de management al resurselor umane bazat pe formare continuă, creşterea gradului de motivare, 
§§  Creşterea randamentului şi stabilizarea migraţiei personalului 
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Costurile acţiunilor pe ani (mii lei)  

Probleme cheie/politici 
 

Acţiuni prioritare de politică 
2009 2010 2011 

 
Indicatori de monitorizare 

Programul II Administrarea judecătorească –include activităţile Consiliului Superior al Magistraturii  (CSM) şi Departamentul de Administrare Judecătorească (DAJ)  (instituţie pe 
lîngă MJ) întreprinse în vederea asigurării organizării şi funcţionării sistemului judecătoresc 
Scopul programului – consolidarea capacităţilor Consiliului Superior al Magistraturii şi al Departamentului de Administrare Judecătorească în vederea asigurării independenţei  şi  al 
autoadministrării judecătoreşti 
A. Situaţia curentă 
§ Necesitatea consolidării capacităţilor de 

management a sistemului  judecătoresc 

Asigurarea exercitării  atribuţiilor curente şi 
optimizarea activităţii CSM  

 
1418,0 

 
959,1 

 
987,9 

Gradul de încredere a cetăţenilor în 
activitatea CSM 

Consolidarea capacităţilor funcţionale ale 
Inspecţiei Judiciare  

 
845,3 

 
845,3 

 
845,3 

Numărul  de petiţii examinate de 
Inspecţia Judiciara (I J) 

§ Necesitatea asigurării funcţionării Inspecţiei 
Judiciare create în cadrul CSM  

 
§ Consolidarea  funcţională a DAJ Asigurarea  activităţii organizatorice, 

administrative şi financiare a instanţelor 
judecătoreşti de către DAJ 

 
1998.2 

 
1998.2 

 
1998.2 

 

DAJ îşi exercită plenar funcţiile 

Participarea la cursuri de instruire în 
domeniul  managementului public 

   Numărul  de persoane care au urmat 
cursuri  

 

Asigurarea implementării proiectului 
“Reforma instanţelor judecătoreşti pentru anii 
2006-2010” 

 
1060,0 

 

 
0 

 
0 

Proiectul este implementat 

§ Necesitatea sporirii accesului cetăţenilor la 
informaţia privind activitatea CSM 

Difuzarea informaţiei privind activitatea CSM 
prin intermediul paginii sale web 

   Numărul  de accesări 

 B. Obiective de politici pe termen mediu 
§§  Consolidarea rolului CSM în asigurarea eficienţei justiţiei 
§§  Consolidarea activităţii Inspecţiei Judiciare din cadrul CSM şi al Departamentului de Administrare Judecătorească 

 Obiectivul din cadrul SND 
1.2.1.Consolidarea sistemului judecătoresc 
d)consolidarea capacităţilor instituţionale ale Consiliului Superior al Magistraturii 

Programul III Înfăptuirea justiţiei – include  2 subprograme:  1.Managementul instituţional al instanţelor de judecată  
                                                                                                       2. Consolidarea capacităţilor funcţionale ale Curţii Supreme de Justiţie 
 
Subprogramul 1.Managementul instituţional al instanţelor de judecată  include politici publice ce ţin de asigurarea funcţionării sistemului judecătoresc. Programul este realizat de  
Ministerul Justiţiei, instanţele judecătoreşti (judecătoriile ordinare, curţile de apel) 
Scopul programului – crearea condiţiilor pentru funcţionarea adecvată a sistemului judiciar, sporirea calităţii actului de justiţie şi al încrederii cetăţeanului în actul de justiţie 
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Costurile acţiunilor pe ani (mii lei) 
Probleme cheie/politici 

 

 
     

Acţiuni prioritare de politică 2009 2010 2011 

 
Indicatori de monitorizare 

A. Situaţia curentă 
§ Accesul limitat al instanţelor judecătoreşti la 

tehnologiile informaţionale 

Asigurarea mentenanţei sistemului 
informaţional judiciar după finalizarea 
programului SUA “Provocările Mileniului” 
(SND) 

 
1726.5 

 

 
1726,5 

 
1726,5 

Sistemul informaţional judiciar este 
implementat şi funcţionează 

§ Insuficienţă de cadre pentru anumite poziţii 
esenţiale în instanţă  
§ Componenţa numerică a instanţelor judecătoreşti 

n-a fost actualizată din anul 1996 

Redefinirea structurii statelor de personal 
auxiliar pentru fiecare instanţă în parte  
(SND) 
 

 
68789,0 

 
68789,0 

 
68789,0 

Structura statelor de personal este 
restructurată 

§ Necesitatea introducerii uniformei pentru 
reprezentanţii justiţiei;  

Asigurarea ţinutei vestimentare a grefierilor  600,0 600,0 600,0 Numărul de uniforme distribuite 
grefierilor 

§ Capacităţi limitate de funcţionare a instanţelor din 
cauza structurii de finanţare inadecvate 

Implementarea unui mecanism de finanţare 
bugetară ajustat la necesităţile reale ale 
sistemului judecătoresc (SND) 

   Mecanism de finanţare aprobat şi 
pus în aplicaţie 

 
Asigurarea respectării actelor de procedură 

 
1756,6 

 
1756,6 

 
1756,6 

Sursele pentru actele de procedură 
sunt alocate şi utilizate 

Dotarea instanţelor judecătoreşti cu 
echipament de înregistrare audio 

 
2200,0 

 
2200,0 

 
2200,0 

Numărul de echipament de 
înregistrare audio procurat 

§ Lipsa surselor  financiare pentru cheltuielile de 
procedură (citare, eliberarea copiilor, efectuarea 
traducerilor)  
§ Necesitatea reproducerii integrale a procesului de 

judecată  
§ Necesitatea asigurării condiţiilor adecvate de 

muncă 
Construcţia şi reconstrucţia sediilor 
instanţelor judecătoreşti  

10540,0 2500,0 3500,0 Numărul sediilor construite sau 
reconstruite 

§ 86% din echipamentul Curţii de Apel Economice 
(CAE) este uzat  

 
Achiziţionarea de computere pentru CAE 

 
303,5 

 
153,2 

 
155,7 

Numărul de computere procurat 

§ Necesitatea dotării CAE cu echipament audio Dotarea sălilor de judecată CAE cu 
echipament audio 

111,3   Numărul  de echipament procurat 

 Întreţinerea paginii web a CAE 56,6 43.0 43,6 Pagina CAE este completată şi 
funcţionează 

 Asigurarea funcţionării adecvate a CAE 4860,6 5188,1 5279,6  
B. Obiectivele de politici pe termen mediu  
§§  creşterea gradului de penetrare a tehnologiilor informaţionale în justiţie 
§§  management raţional şi previzional al resurselor umane 
§§  îmbunătăţirea procesului de fundamentare şi execuţie a bugetului  

Obiectivele din SND la care va contribui implementarea programului: 
1.2.1. Consolidarea sistemului judecătoresc 
§§  sporirea eficienţei şi responsabilităţii sistemului judecătoresc prin reducerea duratei procedurilor judiciare, a volumului de activitate şi utilizarea raţională a resurselor umane 
§§  continuarea procesului de informatizare a sistemului judecătoresc prin implementarea Concepţiei sistemului informaţional judiciar pentru anii 2007-2009 
§§  reforma finanţării justiţiei prin implementarea unui mecanism transparent de planificare bugetară şi control al sistemului judecătoresc 
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Costurile acţiunilor pe ani (mii lei) 

          
           Probleme cheie/politici 

    
     Acţiuni prioritare de politică 

2009 2010 2011 

       
Indicatori de monitorizare 

Subprogramul 2 Consolidarea capacităţilor funcţionale ale Curţii Supreme de Justiţie (CSJ) – include politici referitoare la îmbunătăţirea condiţiilor de funcţionare a CSJ  
Scopul subprogramului – implementarea tehnologiilor informaţionale în activitatea CSJ, şi asigurarea colaborării cu organismele internaţionale de resort 
A. Situaţia curentă 
§ Lipsa dreptului de vot în cadrul Asambleiei 

generale a Asociaţiei Curţilor Supreme 
Francofone şi accesul limitat la baza de date cu 
jurisprudenţă “Juricaf” 

Restabilirea dreptului de vot şi asigurarea 
accesului nelimitat la baza de date “Juricaf”     Drept de vot restabilit  

achitarea anuală a cotizaţiei direct 
din bugetul CSJ 

§ Cooperare limitată cu Curţile Supreme de 
Justiţiei europene 

Stabilirea unui mecanism de colaborare cu CSJ 
europene şi  stabilirea unui capitol separat în 
cadrul bugetului CSJ “Colaborare 
internaţională” 

100,00   Numărul de acorduri de colaborare 
încheiate 

§ Necesitatea renovării parcului de automobile al 
CSJ   

Procurarea de noi  unităţi de transport  400,0 200,0 200,0 Numărul  de unităţi de transport 
achiziţionate 

§ Grad depăşit de uzură al echipamentului 
Tehnologilor Informaţionale (IT) şi a celui 
special de protecţie a informaţiei 

 
Dotarea CSJ cu echipament IT   

 
500,0 

 
400,0 

 
300,0 Numărul  de echipament procurat 

B. Obiective pe termen mediu 
§§  Promovarea rolului Înaltelor Jurisdicţii în consolidarea statului de drept 
§§  Întărirea securităţii juridice şi unitatea deciziilor judiciare 

Programul IV Instituţiile procuraturii – include 3 subprograme:         1.Consolidarea şi dezvoltarea capacităţilor anticorupţionale ale Procuraturii 
                                                                                                                    2.Implementarea IP telefoniei în organele Procuraturii  Republicii Moldova 
                                                                                                                    3.Asigurarea legalităţii şi a ordinii de drept 
Subprogramul 1.Consolidarea şi dezvoltarea capacităţilor anticorupţionale ale Procuraturii, include acţiuni ce ţin de efectuarea studiilor de opinie şi de ajustare a legislaţiei 
naţionale la standardele internaţionale. 
Scopul – Sporirea calităţii şi gradului de eficienţă al Procuraturii în eforturile de prevenire şi combatere eficientă a corupţiei şi protecţionismului. 

Organizarea sondajelor privind nivelul 
percepţiei fenomenului corupţiei 

 
 

 
 

 
 

Rezultatele sondajelor 

Demararea şi promovarea campaniilor media la 
nivel naţional cu genericul “Nu corupţiei” 

   
 

Numărul de acţiuni organizate  

Elaborarea unui îndrumar privind efectuarea 
anchetelor patrimoniale în cazurile de corupţie 

   Îndrumar  elaborat 

A. Situaţia curentă 
§ Gradul redus de informare a cetăţenilor cu 

privire la fenomenul corupţiei; 
§ Nivelul înalt de toleranţă faţă de actele de 

corupţie;  
 
§ Necesitatea instruirii continuie a personalului 

antrenat în combaterea corupţiei. Consolidarea si dezvoltarea capacităţilor 
anticorupţionale ale procuraturii;  

 
600,0 

 
400,0 

 
400,0 

Numărul de angajaţi care au trecut 
cursuri de stagiare 

B.Obiective de politici pe termen mediu 
Sporirea gradului de informare a cetăţenilor în vederea consolidării eforturilor de combatere a corupţiei 
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Costurile acţiunilor pe ani (mii lei) 
 

Indicatori de monitorizare 
 

Probleme cheie/politici 
 

Acţiuni prioritare de politică 
2009 2010 2011  

Subprogramul 2 Implementarea IP telefoniei în organele Procuraturii  Republicii Moldova  
Scopul – asigurarea înaltei calităţi şi operativităţi a schimbului de informaţii între organele procuraturii 

Crearea unui sistem de IP telefonie pentru întreg 
sistemul procuraturii 

300,0 500,0 700,0 Sistem IP creat 
 

A. Situaţia curentă 
§ Ponderea mare a convorbirilor telefonice 

interurbane şi internaţionale  
§ Cheltuielile pentru serviciile de telefonie 

constituie 10% din sursele alocate pentru 
serviciile comunale 

Conectarea procuraturilor la sistemul de IP 
telefonie  
 

    
Numărul procuraturilor conectate  

B. Obiective de politici pe termen mediu 
§§  Asigurarea schimbului de informaţii prin utilizarea tehnologiilor moderne la costuri reduse 

Subprogramul 3:„Asigurarea legalităţii şi a ordinii de drept” – include acţiuni menite să contribuie la sintetizarea schimbărilor aduse mecanismelor şi metodelor de activitate în 
domeniul dreptului, îndeosebi, al celui penal şi prezintă modul în care trebuie utilizate funcţiile şi atribuţiile procurorului în scopul de a consolida rolul Procuraturii în societate şi de a 
dezvolta o instituţie mai solidă şi de a oferi încredere cetăţenilor şi statului deopotrivă.  
Scopul :  Consolidarea şi modernizarea Procuraturii Republicii Moldova în procesul de prevenire şi combatere a infracţionalităţii, înfăptuire a actului de justiţie, şi implicit, promovarea 
consecventă a imaginii Procuraturii în societate 

A. Acţiuni pentru eficientizarea utilizării 
resurselor      
§ Consolidarea rolului Procuraturii în 
organizarea, controlul, conducerea şi exercitarea 
urmăririi penale; 

    

§ Intensificarea exercitării urmăririi penale 
în cauzele penale cu rezonanţă socială sporită      

A. Situaţia curentă 
§ Fenomenul infracţional din ţară devine tot mai 

complex  
§ În 2007, procurorii au exercitat urmărirea 

penală în 6918 cauze, în aceiaşi perioadă, a fost 
condusă urmărirea penală în 46445 cauze 
penale;  
§ A sporit cu 4 la sută cota categoriei de pedeapsă 

penală, amenda.  
 

§ Investigarea cazurilor de atragere a 
minorilor în activitatea criminală     

    total 80883,2 80308,7 83074,7  
 

B. Obiective de politici pe termen mediu 
§§  Dezvoltarea conlucrării cu alte organe de drept, de control şi autorităţile publice, în domeniul combaterii fenomenului criminalităţii şi asigurării ordinii de drept; 
§§  Elaborarea şi aplicarea practică a metodelor noi de investigare şi combatere a infracţiunilor de tortură, trafic de persoane, corupţie contrabandă etc.; 
§§  Sporirea responsabilităţii acuzatorilor de stat şi a procurorilor conducători în diminuarea numărului sentinţelor de achitare,  
§§  Prevenirea şi combaterea abuzului şi violenţei faţă de copii, asigurarea combaterii şi prevenirii delicvenţei juvenile; 
§§  Promovarea pachetului de garanţii sociale pentru angajaţii şi pensionarii organelor Procuraturii. 
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Costurile acţiunilor pe ani (mii lei) 
Indicatori de monitorizare  

         Probleme cheie/politici 
 
       Acţiuni prioritare de politică 

2009 2010 2011  
Programul V Executarea judecătorească şi probaţiunea - include 2 subprograme elaborate de Departamentul de Executare: 

1. Dezvoltarea probaţiunii 
2. Consolidarea activităţii de executare a documentelor executorii 

Subprogramul 1 Dezvoltarea probaţiunii  - include elaborarea politicii şi asigurarea planificării sistemului de probaţiune. Acest program este realizat de către Departamentul de 
Executare. Scopul  programului: dezvoltarea sistemului de alternative la detenţie, prevenirea recidivei de infracţiune, asistenţă şi consiliere pentru reintegrarea cu succes în societate a 
infractorilor. 
A. Probleme cheie: 
§ Supraaglomerarea instituţiilor penitenciare 

Ajustarea cadrului legal la prevederile Legii cu 
privire la probaţiune  

   Nr. actelor normative ajustate şi 
aprobate 

§ Necesitatea aplicării unor sancţiuni alternative 
detenţiei pentru infracţiunile mai puţin 
periculoase 

Implementarea programelor de reabilitare şi 
reintegrare a  infractorilor; 

   Numărul de condamnaţi implicaţi în 
programele de reabilitare 

Dezvoltarea Serviciului de Probaţiune(SND 
nr.17)  

9359,0 9000,0 9500,0 Serviciu de probaţiune dotat cu 
echipament 

§ Nivel înalt al infracţionalităţii juvenile; 
§ Mecanism imperfect de control a condamnaţilor 
§ Necesitatea asigurării reabilitării şi reintegrării 

sociale a infractorilor şi de prevenire a recidivei 
Implementarea sistemului electronic de control 
a condamnaţilor (SND nr.17) 

 
200,0 

 
200,0 

 
200,0 

Sistem electronic de evidenţă a 
condamnaţilor implementat 

 Perfectarea metodologiei de activitate în 
domeniul probaţiunii 

   Metodologie elaborată 

B. Obiective specifice: 
§§  Aplicarea mai vastă a alternativelor la detenţie la etapa probaţiunii sentenţiale şi postpenitenciare; 
§§  Consolidarea capacităţilor Serviciului de probaţiune 
§§  Instituirea unui mecanism mai eficient de evidenţă şi control a condamnaţilor la etapa probaţiunii sentenţiale; .  
§§  Evidenţa  persoanelor aflate în conflict cu legea. 
§§  Reducerea recidivei. 

Subprogramul 2: Consolidarea activităţii de executare a documentelor executorii - include activităţi orientate spre eficientizarea activităţii de executare a documentelor executorii, 
utilizării eficiente a resurselor umane şi materiale disponibile şi dotării adecvate a oficiilor de executare. 

Revederea modalităţii de retribuire a muncii 
personalului în baza criteriului performanţei, 
proporţională rezultatelor muncii depuse 

   A.Probleme cheie: 
§ Fluctuaţia sporită a cadrelor în sistemul de 

executare, motivarea şi calificarea insuficientă  
a personalului; 

 
 

Instituirea unor măsuri de protecţie socială şi 
motivare nonfinanciară pentru executorii 
judecătoreşti  

 
600,0 

 
600,0 

 
600,0 

Asigurarea oficiilor de executare cu unităti de 
contabili, arhivari şi şoferi. 

 
2600,0 

 
2600,0 

 
2600,0 

§ Necesitatea degrevării executorilor judecătoreşti 
de activităţi nespecifice prin asigurarea oficiilor 
de executare cu unităţi de contabili, arhivari şi 
şoferi. 

Asigurarea executorilor judecătoreşti cu uniforma  
2100,0 

 
1000,0 

 
1000,0 

 
 
Către anul 2011 toate  
subdiviziunile   DE vor fi 
asigurate cu unităţi de contabili, 
arhivari şi şoferi. 
Către anul 2010 executorii 
judecătoreşti vor fi asiguraţi cu 
uniforma 



  
 
 

                        107  

Costurile acţiunilor pe ani (mii lei) 
 
Indicatori de monitorizare 

 
Probleme cheie/politici 

 
Acţiuni prioritare de politică 

2009 2010 2011  
§ Procesul de obţinere a informaţiei despre 

bunurile şi veniturile debitorului este defectuos 
şi durează mult; 
§ Sistemul actual de colectare a datelor este 

fragmentar şi implică mult timp şi resurse.  
§ Sistemul actual de înregistrare şi evidenţă a 

procedurilor  executorii este imperfect;  
 

Asigurarea informatizării sistemului de executare 
silită: 
§ Perfecţionarea sistemului electronic de 

înregistrare şi evidenţă a procedurilor de 
executare 

§ Crearea unui sistem unic de colectare a datelor 
§ Asigurarea accesului oficiilor de executare la 

bazele de date ce conţin informaţii relevante 
pentru procesul de executare   

 
466,2 

 
466,2 

 
466,2 

- Sistemul electronic a 
procedurilor de executare este 
perfecţionat şi funcţionează;  
- Sistemul unic  de colectare a 
datelor este creat 
- Nr. oficiilor care au acces la 
bazele de date necesare 

Editarea Buletinului informativ al DE; 
 

 
45,0 

 
45,0 

 
45,0 

Buletinul informativ al DE este 
editat semestrial 

Crearea paginii Web a DE; 5,2 5,2 5,2 Pagina web a DE este creată  

§ Societatea este insuficient informată despre 
activitatea de executare silită; 
§ Societatea este puţin implicată în abordarea 

problemelor ce ţin de sistemul de executare. 
§ Lipsa sau condiţia nesatisfăcătoare a sediilor 

pentru oficiile de executare 

Asigurarea funcţională a activităţii a sistemului de 
executare 

 
25620,2 

 
25667,7 

 
25565,5 

Sistemul de executare îşi 
exercită plenar atribuţiile 

Programul VI Instruirea iniţială şi continuă în domeniul justiţiei – prevede acţiuni orientate spre consolidarea Institutului Naţional al Justiţiei în vederea instruirii calitative a 
judecătorilor, procurorilor, a candidaţilor la funcţia de judecător şi procuror, a executorilor judecătoreşti , grefierilor şi altor categorii de personal din cadrul sistemului judecătoresc 
A. Probleme cheie:        
§ Insuficienţa de cadre didactice şi formatori 

instruite în domeniu 

Instruirea cadrelor didactice în domeniul metodologiei 
de predare şi a ultimelor schimbări în legislaţia 
naţională şi internaţională (SND) 

 
1800,0 

 

 
1800,0 

 

 
1800,0 

 

 
Nr. de pedagogi instruiţi 

§ Capacităţi limitate în domeniul managementului 
a personalului administrativ 

Instruirea personalului administrativ în domeniul 
managementului administrativ (SND) 

   Nr. de persoane care a urmat cursuri 
de instruire 

Participarea reprezentanţilor INJ la evenimente de 
instruire organizate de şcolile judiciare similare (SND) 

   Anual la evenimentele de instruire 
vor participa 6 persoane 

Elaborarea unui program de studiu cuprinzător cu 
privire la Convenţia Europeană pentru Apărarea 
Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale ale Omului 
(SND) 

   Programul de studiu este elaborat 

§ Necesitatea cooperării cu şcolile judiciare 
similare din alte state 

 

Editarea publicaţiei periodice ştiinţifico-practice, 
informative şi de drept a INJ (SND) 

   Numărul  de publicaţii editate 

§ Necesitatea reparării capitale  a clădirii 
administrative 

Reparaţia capitală a clădirii INJ (2/3 din edificiu)  
7500,0 

 
7500,0 

 Clădire reparată 

B. Obiective de politică pe termen mediu 
§§  - consolidarea capacităţilor INJ 
§§  - consolidarea bazei tehnico-materiale a INJ 



  
 
 

                        108  

 
Costurile acţiunilor pe ani (mii lei) 

 
Probleme cheie/politici 

 
Acţiuni prioritare de politică 

2009 2010 2011 

 
Indicatori de monitorizare 

Programul  VII Asistenţa juridică garantată de stat include politici în domeniul asigurării accesului la servicii juridice gratuite pentru persoanele social vulnerabile 
elaborate de Ministerul Justiţiei. Scopul programului: asigurarea accesului efectiv persoanelor social vulnerabile la servicii juridice gratuite de calitate 

Asigurarea funcţionării sistemului de acordare a 
asistenţei juridice garantate de stat  (SND p.13) 

 
6846,8 

 
4037,8 

 
4439,9 

Sistemul este implementat în cf. cu L 198 – 
XVI din 26 iulie 2007 
Numărul beneficiarilor de serviciile juridice 
gratuite 

A. Situaţia curentă 
§ Lipsesc norme clare care ar determina cazurile 

şi persoanele care pot beneficia de asistenţa 
juridică garantată de stat 
§ Nu există un mecanism funcţional de numire a 

avocaţilor care ar presta servicii din oficiu 
§ Lipsesc criterii de selectare a avocaţilor care ar 

acorda asistenţă juridică gratuită 

Organizarea unor cursuri de instruire pentru  
persoanele implicate în acordarea asistenţei 
juridice garantate de stat  şi promovarea unor 
acţiuni de informare în domeniu (SND p.13) 

 
100,0 

 

 
100,0 

 

 
100,0 

 

Numărul  de persoane  instruite şi nr. 
de broşuri  şi ghiduri distribuite 

 

B. Obiectivele de politici pe termen mediu 
§§  - sistem de acordare a asistenţei juridice garantate de stat coerent şi eficient 
§§  - acces efectiv la justiţie pentru persoanele social vulnerabile 
§§  - informarea cetăţenilor cu privire la formele şi condiţiile de obţinere a asistenţei juridice garantate de stat 

Obiectivele din SND la care va contribui implementarea programului: 
1.1.6. Asigurarea accesului liber la justiţie 
Programul VIII  Justiţia Constituţională este elaborat de Curtea Constituţională are menirea de a garanta supremaţia Constituţiei, separaţia reală a puterilor, respectarea neabătută a 
drepturilor omului, responsabilitatea reciprocă a statului şi a cetăţeanului, protecţia societăţii contra unor posibile acte arbitrare 
Scopul programului intensificarea controlului constituţionalităţii actelor legislative şi normative, şi eficientizarea accesului cetăţenilor la jurisdicţia constituţională în cazul lezării 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale. 

Îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale a Curţii 
Constituţionale (2009-2011);    Numărul de echipament procurat 

Optimizarea managementului Curţii 
Constituţionale întru eficientizarea activităţii 
instituţiei date; 

    

Perfecţionarea structurii personalului 
(judecători, judecători-asistenţi, funcţionari ai 
Secretariatului) în cadrul Curţii Constituţionale 

    

Redimensionarea structurii Curţii 
Constituţionale     

  A. Situaţia curentă 
§ Baza tehnico-materială insuficientă  
§ Ineficienţa de aplicabilitate a excepţiei de 

neconstituţionalitate în aplicarea practică de 
către Curtea Constituţională 
§ Lipsa unor instrumente menite să grăbească 

constatarea sau repunerea în drepturi a 
cetăţenilor 
§ Lipsa instrumentelor  juridice în scopul apărării 

cetăţenilor, asigurând exerciţiul direct al 
respectării drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale de Curtea Constituţională Total 5353,6 5596,9 5961,9  

B. Obiective de politică pe termen mediu 
§§  Implementarea instituţiei plângerii constituţionale în Republica Moldova. 

Reanimarea mecanismului constituţional al „excepţiei de neconstituţionalitate”. 
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Costurile acţiunilor pe ani (mii lei)  
Probleme cheie/politici 

 
Acţiuni prioritare de politică 2009 2010 2011 

 
Indicatori de monitorizare 

Programul IX: Expertiza Judiciară –prevede acţiuni ce ţin de efectuarea expertizelor judiciare, implementate de Centrul Naţional de Expertize Judiciare  
Scopul programului: asigurarea consolidării capacităţilor instituţionale ale Centrului Naţional de Expertize Judiciare, sporirea calităţii constatărilor tehnico-ştiinţifice şi reducerea 
termenilor de efectuare a expertizelor 

Diminuarea fluctuaţiei de cadre (în special, 
tineri) prin revizuirea mecanismului de 
salarizare 

   Mecanismul de calculare  salariilor 
revizuit 

Instituirea unui mecanism de calificare iniţială 
şi continuă a personalului 

   Numărul sporit de personal calificat 

Revizuirea cadrului normativ ce reglementează 
activitatea de expertiză judiciară şi ajustarea 
acestuia la condiţiile actuale 

   Numărul de acte normative 
revizuite 

Dotarea subdiviziunilor de expertiză judiciară 
cu spaţiu de lucru şi echipament modern 

 
800,0 

 
800,0 

 
800,0 

Spaţiu identificat şi nr. de 
echipament procurat 

A. Situaţia curentă  
§ Fluctuaţia cadrelor determinată de motivarea 

insuficientă  
§ Necesitatea implementării tehnologiilor 

moderne în efectuarea expertizelor judiciare şi 
asigurarea condiţiilor adecvate de muncă 
§ Absenţa unui cadru normativ bine conturat, 

corelat la situaţia curentă care ar reglementa 
modul de organizare şi efectuare  a expertizelor 
judiciare 
§ Necesitatea instruirii continue a experţilor 

CNEJ în cadrul instituţiilor specializate în 
domeniu 

B. Obiective de politici pe termen mediu  
§§  Expertize judiciare de înaltă calitate, efectuate în termeni rezonabili 
§§  Capacităţi instituţionale consolidate  
§§  Cadru normativ ajustat la situaţia curentă în domeniu 
§§  Sistem de management al resurselor umane bazat pe formare continuă şi creştere a randamentului muncii 
§§  Stabilizarea migraţiei cadrelor prin asigurarea unor condiţii adecvate de muncă 
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Distribuirea alocărilor de resurse pe programe de cheltuieli in cadrul sectorului "Justiţia", 2009-2011  
 

Total cheltuieli publice (mii lei) Prognoza (mii lei) Ponderea fiecărui program în suma 
totală a cheltuielilor din sector (%) Denumirea programului 

2007 executat 2008 aprobat 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Programul I.  Elaborarea politicii şi managementul în domeniul 
justiţiei 28438,7 40915,7 24092,0 24303,2 24766,5 7,4 7,7 7,9 
Programul II. Administrarea judecătorească 537,0 5290,9 5321,5 3870.5 3899.3 1,6 1,2 1,2 
Programul III. Înfăptuirea justiţiei 90684,3 114579,8 136999,6 133739,9 135904,2 42,3 42,5 43,2 
Programul IV. Instituţiile procuraturii 71548,8 80187,9 81783,2 81208,7 84174,7 25,3 25,8 26,8 
Programul V.  Executarea judecătorească şi probaţiunea 20614,0 29607,2 40995,6 39584,1 39982,2 12,7 12,6 12,7 
Programul VI. Instruirea iniţială şi continuă în domeniul justiţiei 6276,3 7707,3 17271,9 17474,1 10179,8 5,3 5,5 3,2 
Programul VII. Asistenţa juridică garantată de stat 2718,9 3840,0 6946,8 4137,8 4539,9 2,1 1,3 1,4 
Programul VIII. Justiţia Constituţională 3871,3 4778,9 5353,6 5596,9 5961,9 1,7 1,8 1,9 
Programul IX. Expertiza judiciară 2838,6 6241,1 5041,1 5041,1 5041,1 1,6 1,6 1,6 
TOTAL pe sector 227527,9 293148,8 323805,3 314956,3 314449,6 100 100 100 
Finanţat de la:               
Bugetul de stat total 227527,9 293148,8 323805,3 314956,3 314449,6 100   100  100 
inclusiv:               
 - cheltuieli de bază 206816,0 255098,6 304300,3 296511,3 296004,6  94,0 94,1   94,1 
 - fonduri şi mijloace speciale 20711,9 36535,2 18445,0 18445,0 18445,0  5,7 5,9   5,9 
 - proiecte investiţionale finanţate din surse externe 0,0 1515,0 1060,0 0,0 0,0  0,3 0,0   0,0 
Bugetele unităţilor administrativ-teritoriale               
Bugetul asigurărilor sociale de stat               
Fondurile de asigurări obligatorii de asistenţă medicală               
TOTAL pe sector 227527,9 293148,8 323805,3 314956,3 314449,6 100 100 100 


