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Anexa 17. 
 
 

Strategia 

sectorială de cheltuieli în domeniul justiţiei, 2012 – 2014 

 
 

Analiza şi tendinţele principale al sectorului  
 
Rolul sectorului justiţiei se rezumă la asigurarea performanţei şi infrastructurii instituţiilor justiţiei în edificarea 
statului de drept.  
Analiza situaţiei actuale a sectorului denotă, că acesta se confruntă cu următoarele probleme-cheie: 

 Insuficienţă numerică şi pregătire insuficientă a profesioniştilor din domeniu. 
 Condiţii de activitate şi infrastructură depăşite de timp. 
 Corupţie. 
 Încredere în justiţie în scădere. 

 
Alocaţiile financiare din bugetul de stat în anul 2011 pentru sectorul justiţiei reprezintă suma de 387294,2 mii lei 
ceia ce reprezintă 1,9% din cheltuielile bugetului de stat sau 1,2% din bugetul public naţional.  
 
În perioada anilor 2012-2014 pentru sectorul justiţiei se preconizează următoarele alocaţii financiare cu ponderea 
respectivă în bugetul de stat şi bugetul public naţional.  

Ponderea sectorului ”Justiţia” în bugetul de stat sistemul public naţional (BPN). 

Anul 
Bugetul sectorului  

(mii lei) 
Ponderea bugetului sectorului în bugetul 

de stat (%) 

Ponderea bugetului 
sectorului  

în BPN (%) 

2012 376366,4 1,7 1,1 

2013 531042,9 2,3 1,4 

2014 790671,4 3,1 1,8 

Conform datelor  estimative din tabelă putem determina, că începînd cu anul 2013 alocaţiile pentru sectorul 
justiţei sînt în creştere şi se vor majora de la 531042,9 mii lei pînă la 790671,4 mii lei (în anul 2014) sau cu 
259628,5 mii lei. 
 
Asigurarea unei sistem judiciar eficient şi eficace, apt să genereze un act de justiţie corect, transparent, desfăşurat 
în termen rezonabil şi la un cost accesibil cetăţenilor şi statului reprezintă preocuparea Ministerului Justiţiei în 
perioada următoare.  Reformei vor fi supuse toate instituţiile sectorului justiţiei. În acest sens, pînă în septembrie 
2011, urmează a fi elaborată Strategia de reformare a sectorului justiţiei. Pentru implementarea Strategiei va fi 
elaborat planul acțiunilor de finanţare a sectorului conform cerinţelor Uniunii Europene.  

  
Priorităţile de politică pe termen mediu pentru sectorul justiţiei sînt: 

 Instituirea unui sistem judecătoresc eficient, profesionist şi independent, conform practicilor 
europene; 

 Asigurarea respectării Drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor pe sectorul justiţiei; 
 Asigurarea accesului la serviciile publice de calitate; 
 Sporirea calităţii actului de justiţie; 
 Implementarea politicii penale a statului; 
 Formarea continuă a angajaţilor din sector. 

 
Obiectivele sectorului: 

 Reformarea sistemului judecătoresc şi a procuraturii în vederea asigurării unei justiţii 
independente, imparţiale, funcţionale şi transparente. 
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 Asigurarea unui sistem stabil şi eficient de finanţare a justiţiei. 
 Sporirea accesului la justiţie 
 Asigurarea unui cadru legislativ coerent şi previzibil, corelat cu exigenţele europene în 

domeniu 
Structura instituţională curentă a sectorului 

 
Ministerul Justiţiei este organul central al administraţiei publice de specialitate, care asigură realizarea politicii 
de stat în sfera justiţiei şi în activitatea sa se subordonează Guvernului Republicii Moldova.  
Instituţii subordonate  

 Centrul de armonizare a legislaţiei, 
 Direcţia de justiţie a Unităţii teritoriale autonome cu statut special Găgăuzia (Gagauz-Yeri). 
 Instituţii cu funcţii de control şi supraveghere:1 
  Departamentul de administrare judecătorească.  
 Instituţii prestatoare de servicii: 
  Serviciul Stare Civilă. 
  Centrul de Informaţii Juridice.  
 Centrul Naţional de Expertize Judiciare de pe lîngă Ministerul Justiţiei. 
 Î. S. „Camera Înregistrării de Stat” (întreprindere monitorizată de către Ministerul Justiţiei). 
 Consiliul de Mediere, pe lângă Ministerul Justiţiei. 

    In total  - 4326 unităţi 
 
Consiliul Superior al Magistraturii, principala autoritate de administrare judecătorească,  este un organ 
independent cu competenţe în numirea, promovarea, transferarea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie a 
judecătorilor, examinarea şi prezentarea proiectelor de bugete instanţelor judecătoreşti şi raportarea asupra 
modului de organizare şi funcţionare a sistemului judecătoresc. 
Instituţii subordonate  
Pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii funcţionează: 

  Colegiul de calificare şi atestarea a judecătorilor,  
  Colegiul disciplinar, 
  Inspecţia Judiciară. 

In total  - 23 unităţi 
 
Instanţele Judecătoreşti şi  Curtea Supremă de Justiţie 
Sistemul judecătoresc actual cuprinde: 

  Curtea Supremă de Justiţie,  
  Curţi de apel - 5  
  Judecătorii - 46 

In total -  221 unităţi în Curtea Supremă de Justiţie și 1873 unităţi de personal în judecătorii. 
 
Procuratura este instituţia autonomă în cadrul autorităţii judecătoreşti, care reprezintă interesele generale ale 
societăţii şi apără ordinea de drept, precum şi drepturile şi libertăţile cetăţenilor, conduce şi exercită urmărirea 
penală, reprezintă învinuirea în instanţele judecătoreşti. 
Instituţii subordonate  

 Procuraturile teritoriale şi procuraturile specializate  
În total  - 1136 unităţi 
 
Curtea Constituţionala este unica autoritate publică politico-jurisdicţională, care examinează în exclusivitate 
probleme de drept şi contribuie la perfecţionarea actelor cu caracter normativ adoptate de Parlament, Preşedintele 
Republicii Moldova şi Guvern.  
În total  - 55 unităţi 

                                                   
1 Departamentul Instituţiilor Penitenciare este o instituţie a Ministerului Justiţiei. Avînd în vedere particularităţile de 
finanţare a domeniului penitenciar, acesta nu este inclus în prezentul document.  
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Institutul Naţional al Justiţiei, este o instituţie publică, care realizează instruirea candidaţilor la funcţiile de 
judecător şi procuror, perfecţionarea profesională a judecătorilor şi procurorilor în funcţie, precum şi a altor 
persoane care contribuie la înfăptuirea justiţiei.  
În total  - 49 unităţi 
 
Consiliul Naţional pentru asistenţa juridică garantată de stat este o persoană juridică de drept public, care, 
împreună cu oficiile sale teritoriale, este mandatat prin lege să implementeze şi să acorde asistenţa juridică 
garantată de stat. 
Instituţii subordonate  

 Oficii teritoriale -5 
În total  - 19 unităţi 

 
Principalele schimbări instituţionale recente sînt cele generate de trecerea la sistemului de executare privat, cu 
lichidarea Departamentul de executare silită din subordinea Ministerului Justiţiei.   

 
Strategia sectorială de cheltuieli pe anii 2012-2014 în cadrul sectorului justiţiei este structurată în 10 
subprograme, după cum urmează: 

01. Elaborare a politicii şi management în domeniul justiţiei; 
02. Administrare judecătorească; 
03. Înfăptuire a judecăţii; 
04. Implementare a politicii penale a statului; 
06. Apărarea drepturilor şi a intereselor legale ale persoanelor; 
07. Formare profesională în domeniul justiţiei; 
08. Expertiză legală; 
09. Sistem integrat de informare  juridică; 
10. Stare civilă; 
11. Jurisdicţie constituţională. 
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Costurile acţiunilor pe ani (mii lei) 
 Probleme – cheie /politici Acţiuni prioritare de politică 

2012 2013 2014 

Indicatori de 
monitorizare 

Subprogramul 01. Elaborare a politicii şi management în domeniul justiţiei - include politici care vizează activitatea Ministerul Justiţiei (MJ) şi una dintre instituţiile sale subordonate 
(Centrul de Armonizare a Legislaţiei) şi este format din 3 acţiuni 
Scopul subprogramului: 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. 
Acţiunea 1. Sporirea calităţii actelor normative - include activităţile de ajustare a legislaţiei naţionale la principiile dreptului internaţional, în special la cele ale legislaţiei Consiliului 
Europei (CE) şi ale Uniunii Europene, realizarea unui sistem de servicii publice performant, care să asigure accesul operativ şi calitatea serviciilor prestate către cetăţeni. 
Scopul acţiunii: Asigurarea unui cadru normativ coerent şi durabil. 

A. Acţiuni curente 
 Consolidarea mecanismului de monitorizare a actelor   normative   

naţionale   armonizate   cu legislaţia Uniunii Europene 
 

 Traducerea şi publicarea rezumatelor substanţiale ale hotărîrilor şi 
deciziilor Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) versus Moldova 
şi a proiectelor de legi care se transmit spre expertizare CE. 

 
1358,6 

 
 
 

11,9 

 
1371,1 

 
 
 

11,9 

 
1383,6 

 
 
 

11,9 

B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace şi eficientă a resurselor    

A. Probleme cheie: 
 Cadrul normativ nu corespunde în totalitate 

prevederilor normative din cadrul 
Consiliului Europei şi UE 

 Numărul sporit de condamnări al Guvernului 
RM la CEDO. 

 
B. Obiective de politici pe termen mediu:  
 Asigurarea unui cadru legislativ coerent şi 

previzibil, corelat cu exigenţele europene în 
domeniu. 

C. Acţiuni nou identificate 
Implementarea experienţei internaţionale în scopul îmbunătăţirii 
mecanismului de armonizare a actelor normative naţionale. 

120,9 120,9 120,9 

 Numărul de acte 
normative 
armonizate la 
legislaţia 
comunitară. 

 Numărul hotărîrilor/ 
deciziilor CEDO şi a 
proiectelor de legi 
traduse şi publicate. 

 Numărul vizitelor 
peste hotarele ţării. 

Total acţiune 1491,4 1503,9 1516,4  

Acţiunea 2. Consolidarea capacităţilor instituţionale - include activităţi de fortificare a resurselor umane, perfecţionare a procesului decizional.  
Scopul acţiunii: Asigurarea eficienţei activităţii Ministerului Justiţiei prin prisma consolidării capacităţilor interne. 

A. Acţiuni curente  
 Perfecţionarea competenţelor profesionale ale colaboratorilor MJ 
 Ajustarea proiectelor de acte legislative în conformitate cu expertizele 

Consiliului Europei 
 Realizarea politicii de stat în sfera justiţiei 

 
109,2 

6,0 
 

12762,8 

 
109,2 

6,0 
 

12988,3 

 
109,2 

6,0 
 

13225,0 
B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace şi eficientă a resurselor    

A. Probleme cheie: 
 Numărul limitat de resurse umane în unele 

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

privat. 
B. Obiective 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 

C. Acţiuni nou identificate 
 Reforma justiţiei  132240,0 364040,0 

 Numărul 
participanţilor  la 
cursuri de instruire. 

 
 Numărul proiectelor 

de acte legislative 
ajustate. 

 
Total acţiune 12878,0 145343,5 377380,2  
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Costurile acţiunilor pe ani (mii lei) 
 Probleme – cheie /politici Acţiuni prioritare de politică 

2012 2013 2014 

Indicatori de 
monitorizare 

Acţiunea 3. Medierea - include acţiuni referitoare la activitatea Consiliului de mediere. 
Scopul acţiunii: Dezvoltarea sistemului de soluţionare alternativă a litigiilor. 

A. Acţiuni curente  
 
 Organizarea şi coordonarea activităţii mediatorilor 
 
 
 

 
 

910,0 

 
 

910,0 
 

 
 

910,0 

B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace şi eficientă a resurselor    

A. Probleme cheie: 
 Numărul mare de litigii aflate pe rol în 

instanţele de judecată. 
 Termenele mari de soluţionare a litigiilor în 

instanţă. 
 Formalitatea sporită a procedurii de 

examinare a litigiilor în instanţe. 
B. Obiective de politici pe termen mediu: 
 Consolidarea rolului Consiliului de mediere 

în organizarea activităţii mediatorilor 
 Pregătirea şi perfecţionarea mediatorilor 

C. Acţiuni nou identificate 
Promovarea conceptului de soluţionarea litigiilor pe cale amiabilă 

   

 
 Numărul litigiilor 

soluţionate pe cale 
amiabilă. 

Total acţiune 910,0 910,0 910,0  

Total subprogram 15279,4 147757,4 379806,6  
Subprogramul 02. Administrare judecătorească - include politici elaborate de Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) şi Departamentul de Administrare Judecătorească (DAJ), în 
vederea asigurării organizării şi funcţionării sistemului judecătoresc. 
Scopul subprogramului: Consolidarea capacităţilor CSM şi al DAJ în vederea asigurării independenţei  şi al autoadministrării judecătoreşti 

A. Acţiuni curente  
 
 Coordonarea şi monitorizarea activităţii instanţelor judecătoreşti. 
 
 
 
 
 Coordonarea activităţii organizatorice, administrative şi financiare a 

instanţelor judecătoreşti de către DAJ 
 

 
 

3735,3 
 
 
 
 

1135,4 
 
 
 

 

 
 

3793,5 
 
 
 
 

1161,6 

 
 

3854,6 
 
 
 
 

1187,8 
 
 
 
 

 
B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace şi eficientă a resurselor 
 

 
 

 
 

 

A. Probleme cheie: 
 Sistem ineficient de management al 

sistemului  judecătoresc. 
 Numărul mare de petiţii parvenite din partea 

cetăţenilor cu referire la activitatea sistemului 
judecătoresc.  
 Acces limitat la informaţia privind activitatea 

CSM. 
B. Obiective de politici pe termen mediu: 
 Consolidarea rolului CSM în asigurarea 

eficienţei justiţiei. 
 Consolidarea activităţii Inspecţiei Judiciare 

din cadrul CSM şi al DAJ (SND p. 1.2.1) 

C. Acţiuni nou identificate 
 Menţinerea Registrului sistemului informaţional judecătoresc 

 
1200,0 

 
1320,0 

 
1452,0 

 Reducerea numărului 
de petiţii cu 5%. 

 % micşorării 
petiţiilor faţă de 
activitatea instanţelor 
judecătoreşti în 
raport cu anii 
precedenţi. 

 Gradul de mulţumire 
a judecătorilor faţă 
de condiţiile de 
muncă. 

Total subprogram 6070,7 6275,1 6494,4  
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Costurile acţiunilor pe ani (mii lei) 
 Probleme – cheie /politici Acţiuni prioritare de politică 

2012 2013 2014 

Indicatori de 
monitorizare 

Subprogramul 03. Înfăptuire a judecăţii – include  2 acţiuni: 
 Managementul instituţional al instanţelor de judecată. 
 Consolidarea capacităţilor funcţionale a Curţii Supreme de Justiţie. 

Acţiunea 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 acţiunii: Crearea condiţiilor pentru funcţionarea adecvată a sistemului judiciar, sporirea calităţii actului de justiţie şi al încrederii cetăţeanului în actul de justiţie. 

A. Acţiuni curente  
 Redefinirea statelor de personal în toate instanţele judecătoreşti. 
 
 
 
 Asigurarea funcţionării sistemului judecătoresc. 
 
 
 
 
 Asigurarea ţinutei vestimentare a judecătorilor şi grefierilor. 
 
 
 
 
 Asigurarea securităţii instanţelor judecătoreşti. 

 
81372,2 

 
 
 

27826,7 
 
 
 
 

300,0 
 
 
 
 

1684,6 
 

 
81372,2 

 
 
 

28464,3 
 
 
 
 

450,0 
 
 
 
 

1834,0 
 

 
81372,2 

 
 
 

30827,4 
 
 
 
 

500,0 
 
 
 
 

2980,0 
 

B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace şi eficientă a resurselor 
 Redistribuirea mijloacelor pentru asigurarea respectării actelor de procedură 2135,0 3230,0 3850,0 

A. Probleme cheie: 
 La moment hotărîrile instanţelor de judecată 

sînt publicate pe paginile web a acestora în 
proporţie de 28% din numărul total de hotărîri 
pronunţate, astfel nu se asigură transparenţa 
actului de justiţie. 

 Programul de înregistrare audio/video a 
şedinţelor de judecată se utilizează în 9 
instanţe din 52. 

 Insuficienţă de cadre pentru anumite funcţii 
esenţiale în instanţă şi lipsa uniformei pentru 
reprezentanţii justiţiei.  

 Securitatea slabă a instanţelor judecătoreşti. 
 Lipsa sălilor pentru audierea copiilor. 
 
B. Obiective de politici pe termen mediu:  
 Creşterea gradului de penetrare a 

tehnologiilor informaţionale în justiţie. 
 Management raţional şi previzional al 

resurselor umane şi financiare. 
 
 

C. Acţiuni nou identificate 
 Amenajarea unei camere de audieri ale copilului, după standardele 

promovate de CNPAC în toate instanţele judecătoreşti. 
 
 Asigurarea instanţelor judecătoreşti cu mijloace de transport 
 
 
 Renovarea sediilor instanţelor judecătoreşti. 

 

 
200,0 

 
 

3150,0 
 
 
 

13956,4 

 
360,0 

 
 

2500,0 
 
 
 

6978,2 

 
300,0 

 
 
 
 
 
 

6978,2 

 Noua structură 
fundamentată  a 
statelor de personal 
aprobată. 

 
 Condiţii de 

funcţionare a 
sistemului 
judecătoresc create. 

 
 Numărul de uniforme 

distribuite 
judecătorilor şi 
grefierilor. 

 
 Paza instanţelor 

asigurată. 
 
 Numărul instanţelor 

judecătoreşti dotate 
cu camere de audieri 
ale copilului. 

 Numărul instanţelor 
judecătoreşti ce di-
spun de mijloace de 
transport noi. 

 
 Numărul  sediilor 

renovate. 

Total acţiune 130624,9 125188,7 126807,8  
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Costurile acţiunilor pe ani (mii lei) 
 Probleme – cheie /politici Acţiuni prioritare de politică 

2012 2013 2014 

Indicatori de 
monitorizare 

Acţiunea 2. Consolidarea capacităţilor funcţionale ale Curţii Supreme de Justiţie –include politici ce ţin de asigurarea şi  îmbunătăţirea condiţiilor de funcţionare a CSJ 
Scopul acţiunii: Crearea condiţiilor pentru funcţionarea adecvată a CSJ, implementarea tehnologiilor informaţionale în activitatea CSJ,  asigurarea colaborării cu organismele internaţionale de resort. 

A. Acţiuni curente  
 Sporirea calităţii actului de justiţie şi credibilităţii actului de justiţie 

 
19188,1 

 
19298,3 

 

 
19035,7 

 Gradul de încredere a 
cetăţenilor faţă de 
actul de justiţie. 

 
 % micşorării 

numărului de petiţii în 
raport cu anii 
precedenţi. 

B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace şi eficientă a resurselor    

A. Probleme cheie: 
 Gradul de încredere scăzut a cetăţenilor faţă 

de actul de justiţie. 
 Numărul mare de petiţii . 

1 

B. Obiective de politici pe termen mediu: 
 Promovarea rolului înaltelor Jurisdicţii în 

consolidarea statului de drept.  
 Întărirea securităţii juridice şi unitatea 

deciziilor judiciare. 
C. Acţiuni nou identificate     

Total acţiune 19188,1 19298,3 19035,7  

Total subprogram 149813,0 144487,0 145843,5  
Subprogramul 04.  Implementare a politicii penale a statului - Programul include activităţile ce ţin de apărarea ordinii de drept, drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, executarea urmăririi penale, 
reprezentarea învinuirii în instanţele judecătoreşti, asigurarea şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale lucrătorilor. 
Scopul subprogramului: Consolidarea şi modernizarea Procuraturii în procesul de prevenire şi combatere a infracţiunilor, înfăptuire a actului de justiţie, promovarea consecventă a imaginii 
Procuraturii în societate. 
 

A. Acţiuni curente  
 
 Sporirea calităţii şi gradului de eficienţă a Procuraturii. 

 
 

 

 
 

86309,4 

 
 

86867,9 
 

 
 

87454,3 

B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace şi eficientă a resurselor    

A. Probleme cheie: 
 Numărul mare de petiţii cu referire la 

calitatea urmăririi penale. 
 Creşterea cazurilor de corupţie în organele 

procuraturii. 
B.  Obiective de politici pe termen mediu: 
 Conlucrarea mai eficientă cu toate organele 

de drept în domeniul combaterii fenomenului 
criminalităţii şi asigurării ordinii de drept.  

 C. Acţiuni nou identificate 
 Sporirea gradului de informare a cetăţenilor în vederea consolidării 

eforturilor de combatere a corupţiei. 
 Aplicarea practică a metodelor noi de investigaţie şi combatere a 

infracţiunilor de tortură, trafic de persoane, corupţie, contrabandă. 

   

 Micşorarea numărului 
petiţiilor la activitatea 
Procuraturii. 

 
 Numărul cazurilor de 

corupere depistate. 
 

Total subprogram 86309,4 86867,9 87454,3  
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Costurile acţiunilor pe ani (mii lei) 
 Probleme – cheie /politici Acţiuni prioritare de politică 

2012 2013 2014 

Indicatori de 
monitorizare 

Subprogramul 06. Apărare a drepturilor şi a intereselor legale ale persoanelor – include politici ce ţin de activitatea Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat 
Autoritate responsabilă: Consiliul Naţional pentru Asistenţă 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. 

A. Acţiuni curente  
 Acordarea asistenţei juridice garantate de stat în cauzele penale, 

contravenţionale (în cazul reţinerii) şi civile (art.304, 316 CPC) 8306,8 8555,3 8812,2 

 Numărul 
beneficiarilor 
asistenţei juridice 
garantate de stat în 
cauze penale şi de 
reţinere. 

B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace şi eficientă a resurselor    

A. Probleme cheie: 
 Creşterea numărului de beneficiari ai 

serviciilor de asistenţă juridică garantată de 
stat deoarece capacitatea de plată a populaţiei 
scade. 

 Volumul mare de dosare parvenite avocaţilor 
care acordă asistenţă juridică garantată de 
stat. 

B. Obiective 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. 
 

C. Acţiuni nou identificate 
 Extinderea asistenţei juridice calificate garantate de stat pentru cauzele 

civile, contravenţionale şi de contencios administrativ, începînd cu 2012. 

 
14500,0 

 
 
 

 
14500,0 

 
 

 
14500,0 

 
 
 

 Numărul 
beneficiarilor 
asistenţei juridice 
garantate de stat 
pentru cauzele civile, 
contravenţionale şi de 
contencios 
administrativ. 

Total subprogram 22806,8 23055,3 23312,2  

Subprogramul 07. Formare profesională 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. 
Scopul subprogramului: Fortificarea capacităţilor angajaţilor din sistemul justiţiei 
A. Probleme cheie: 
 Insuficienţa de cadre didactice şi formatori 

instruiţi în domeniu. 
 Capacităţi limitate  în domeniul 

managementului personalului administrative. 
 
B. Obiective de politică pe termen mediu: 
 Consolidarea capacităţilor şi a bazei tehnico-

materiale a INJ. 

A. Acţiuni curente  
 Formarea iniţială a candidaţilor la funcţia de judecători şi procurori, a 

judecătorilor şi procurorilor numiţi în funcţie pe baze generale şi a altor 
categorii de personal din cadrul sistemului judecătoresc. 

 
 Formarea continuă a judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de jurişti 

care contribuie la înfăptuirea justiţiei. 

 
 

2740,0 
 
 
 

3548,9 
 

 
 

2900,0 
 
 
 

3479,8 

 
 

3000,0 
 
 
 

3475,2 

 Numărul de 
absolvenţi instruiţi 
pentru funcţia de 
judecători şi 
procurori. 

 Numărul de audienţi 
beneficiari de 
instruire continuă. 

 Numărul orelor de 
instruire pentru un 
beneficiar. 

  
B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace şi eficientă a resurselor 
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Costurile acţiunilor pe ani (mii lei) 
 Probleme – cheie /politici Acţiuni prioritare de politică 

2012 2013 2014 

Indicatori de 
monitorizare 

C. Acţiuni nou identificate 
 Editarea publicaţiei periodice, ştiinţifico-practice, informative şi de drept a 

INJ  

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0  Numărul de tiraj 

diseminat. 

Total subprogram 6388,9 6479,8 6575,2  
Subprogramul 08. Expertiză legală - prevede acţiuni ce ţin de efectuarea expertizelor judiciare de către Centrul Naţional de Expertize Judiciare (CNEJ). 
Scopul subprogramului: Asigurarea consolidării capacităţilor instituţionale ale CNEJ, sporirea calităţii constatărilor tehnico-ştiinţifice şi reducerea termenilor de efectuare a expertizelor. 

A. Acţiuni curente  
 Contractarea instituţiilor specializate pentru pregătirea  experţilor judiciari 

conform necesităţilor CNEJ. 
 
 
 
 
 Coordonarea activităţii în domeniul teoriei şi practicii expertizei judiciare.  
 

 
130,0 

 
 
 
 
 

4261,2 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
130,0 

 
 
 
 
 

4261,5 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
130,0 

 
 
 
 
 

4261,8 
 

 
 

 
 
 
 

 Încheierea 
contractelor de 
pregătire iniţială şi 
calificare a experţilor, 
cu instituţiile 
respective.  

 Numărul contractelor 
încheiate cu 
instituţiile de 
specialitate. 

 Numărul expertizelor 
efectuate în raport cu 
numărul restanţelor la 
acest capitol. 

 
B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace şi eficientă a resurselor 
 Implementarea unui mecanism real de dotare – finanţare bugetară a subdivi-

ziunilor de expertiză judiciară în scopul instruirii efectivului: învăţătura în 
instituţiile de învăţămînt superioare specializate în pregătire experţilor 
judiciari; organizarea cursurilor de pregătire iniţială pe anumite genuri de 
expertiză; organizarea cursurilor de reciclarea cadrelor.   

30,0 
 

30,0 
 

30,0 
 

A. Probleme cheie: 
 Termenii relativ mari de efectuarea 

expertizelor.  
 Insuficienţa specialiştilor calificaţi, utilaj 

tehnic destinat examinărilor judiciare. 
 Lipsa bazei legislative ce ar reglementa 

normele de dotare cu  spaţiu şi tehnică a 
subdiviziunilor de expertiză judiciară de stat, 
precum şi normativele ce reglementează 
numărul de experţi în aceste subdiviziuni în 
dependenţă de volumul de lucru. 

B. Obiective de politici pe termen mediu: 
  Efectuarea expertizelor judiciare de înaltă 

calitate cu utilizarea ultimelor tehnologii 
ştiinţific argumentate, în termeni rezonabili. 

 Crearea unui mecanism ce n-ar permite 
coruperea experţilor judiciari de stat cît şi a 
celor particulari. 

 Managementul efectiv şi raţional al resurselor 
umane existente. 

 
C. Acţiuni nou identificate 
 Elaborarea proiectelor de acte normative ce vor reglementa normele de 

dotare cu spaţiu şi tehnică a subdiviziunilor de expertiză judiciară de stat, 
precum şi normativele ce ar reglementa numărul de experţi judiciari în 
dependenţă de volumul de lucru. 

30,0 30,0 30,0 

 Numărul experţilor 
supuşi atestării.  

 Numărul expertizelor 
supuse recenţierii de 
organul abilitat. 

 
 
 
 
 Act normativ aprobat. 
 

Total subprogram 4451,2 4451,5 4451,8  



 10 

Costurile acţiunilor pe ani (mii lei) 
 Probleme – cheie /politici Acţiuni prioritare de politică 

2012 2013 2014 

Indicatori de 
monitorizare 

Subprogramul 09. Sistem integrat de informare  juridică - include politici ce ţin de activitatea Centrului de informaţii juridice 
Scopul subprogramului: Perfecţionarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor informaţional-juridice către cetăţeni 

A. Acţiuni curente  
 Menţinerea bazei de date de informaţii juridice. 
 Prestarea serviciilor informaţional-juridice către cetăţeni şi mediul de 

afaceri  
 

 
 

1177,8 
 

 
 

1178,2 
 

 
 

1178,6 

B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace şi eficientă a resurselor    

A. Probleme cheie: 
 Creşterea numărului de solicitări ce ţin de 

serviciile informaţional-juridice din partea 
cetăţenilor şi mediul de afaceri. 

B. Obiective de politici pe termen mediu: 
 Îmbunătăţirea calităţii, serviciilor oferite 

cetăţenilor. 
 Asigurarea unui sistem de informaţii 

juridice funcţional şi eficient. 
C. Acţiuni nou identificate 
 Dezvoltarea sistemului de stat al informaţiei juridice 

   

 Numărul de solicitări 
parvenite în adresa 
Centrului de 
informaţii juridice. 

Total subprogram 1177,8 1178,2 1178,6  
Subprogramul 10. Stare civilă - include activităţile Serviciului Stare Civilă (SSC) şi include cheltuieli ce ţin de managementul 
şi dezvoltarea organelor de stare civilă (aparatului şi oficiilor stare civilă teritoriale). 
Scopul subprogramului: Asigurarea condiţiilor pentru funcţionarea corespunzătoare a organelor de stare civilă, sporirea 
calităţii şi culturii de deservire a populaţiei 

    

A. Probleme cheie: 
 Necesitatea asigurării respectării ordinii 

stabilite în procesul înregistrării de stat a 
actelor de stare civilă, în scopul protecţiei 
drepturilor patrimoniale şi personale 
nepatrimoniale ale persoanelor, precum şi 
intereselor statului  

 Necesitatea asigurării funcţionării sistemelor 
informaţionale automatizate de stare civilă, 
parte componentă a sistemului  informaţional 
automatizat „Registrul de stat al populaţiei” 

B. Obiective de politici pe termen mediu:  
 Realizarea transparenţei achiziţiilor publice în 

scopul asigurării concurenţei loiale şi 
combaterii corupţiei 

 Continuarea implementării tehnologiilor 
informaţionale în activitatea sistemului 
organelor de stare civilă 

 Asigurarea transparenţei în procesul 
decizional 

A. Acţiuni curente  
  Garantarea accesului cetăţenilor la informaţii publice prin dezvoltarea şi 

îmbunătăţirea paginii Internet. 
 
  Asigurarea transparenţei procesului decizional prin publicarea deciziilor pe 

pagina web a SSC. 
 
 Asigurarea condiţiilor necesare pentru buna funcţionare a sistemului 

organelor stare civilă.  
 
 
 
 Instruirea funcţionarilor publici 
 Automatizarea fondului de arhivă 
 
 
 
 Dotarea cu echipament tehnic performant şi asigurarea accesului la internet 

a funcţionarilor publici. 
 

 
50,0 

 
 
 
 
 

62021,4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

850,0 
 
 

 
50,0 

 
 
 
 
 

62021,4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

850,0 
 
 

 
50,0 

 
 
 
 
 

62021,4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

850,0 
 
 

 Funcţionarea paginii 
web a SSC. 

 Deciziile publicate pe 
pagina web . 

 Realizarea planului de 
achiziţii publice întru 
buna funcţionare a 
SSC. 

 Numărul 
funcţionarilor 
instruiţi. Fondul de 
arhivă automatizat. 

 Accesul la internet 
asigurat. Echipament 
procurat. 

 Programe noi 
elaborate.  

 Serviciile prestate 
diversificate. 

 Formularele actelor şi 
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Costurile acţiunilor pe ani (mii lei) 
 Probleme – cheie /politici Acţiuni prioritare de politică 

2012 2013 2014 

Indicatori de 
monitorizare 

 
 Elaborarea de programe tehnice noi, ce urmează a fi utilizate în activitatea 

de înregistrare a actelor de stare civilă şi dezvoltarea celor existente. 
Diversificarea serviciilor prestate. Dezvoltarea serviciilor electronice. 

 Perfecţionarea formularelor actelor şi certificatelor de stare civilă (semne de 
protecţie, conţinut). 

 
 Asigurarea continuităţii participării Republicii Moldova la asambleele 

generale ale Comisiei Internaţionale de Stare Civilă. 
 
 Monitorizarea şi eficientizarea procesului de prestare a serviciilor de stare 

civilă în temeiul Convenţiilor Comisiei Internaţionale de Stare Civilă la care 
RM este parte. 

 
 

50,0 
 
 

1000,0 
 

50,0 

 
 

50,0 
 
 

1000,0 
 

50,0 
 
 
 

 
 

 
 

50,0 
 
 

1000,0 
 

50,0 

certificatelor de stare 
civilă perfecţionate. 

 Numărul 
participanţilor la 
asamblee 

 
 Numărul de proiecte 

de acte legislative 
aprobate. 

B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace şi eficientă a resurselor    

 Modernizarea şi eficientizarea serviciilor 
publice de stare civilă 

 Racordarea serviciului public la reformele în 
domeniul resurselor umane 

 Contribuirea la procesul de integrare 
europeană prin colaborarea cu Comisia 
Internaţională de Stare Civilă şi aderarea la 
Convenţiile acesteia 

 
 
 
 
 
 
 
 

C. Acţiuni nou identificate    
 

Total subprogram 64021,4 64021,4 64021,4  
Subprogramul  11.  Jurisdicţie Constituţională - include politici ce ţin de activitatea Curţii Constituţionale care 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 subprogramului: Intensificarea controlului constituţionalităţii actelor legislative şi normative, şi eficientizarea accesului cetăţenilor la jurisdicţia constituţională în cazul lezării 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale 

A. Acţiuni curente  
 Exercitarea jurisdicţiei constituţionale întru garantarea supremaţiei 

Constituţiei. 

 
6290,4 

 
6361,0 

 
6435,2 

 
 Funcţionarea 

adecvată a Curţii 
Constituţionale. 

B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace şi eficientă a resurselor     

A. Probleme cheie: 
 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 . 

 
B.  Obiective de politici pe termen mediu : 
 Sporirea calităţii şi gradului de eficienţă a 

Curţii Constituţionale. C. Acţiuni nou identificate     

Total subprogram  6290,4 6361,0 6435,2  
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Distribuirea alocărilor de resurse pe programe de cheltuieli în cadrul sectorului Justiţia, pe anii 2010-2014 

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

Denumirea programului 
2010 executat 

 
2011 aprobat 

 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Programul  Justiţia 349805.5 387294.2 376366.4 531042.9 790671.4 100.0 100.0 100.0 

Subprogramul 01. Elaborare a politicii şi management în domeniul 
justiţiei       24676.8 15971.3 15279.4 147757.4 379806.6 4.1 27.8 48.0 

Subprogramul 02. Administrare judecătorească   4163.6 4679.6 6070.7 6275.1 6494.4 1.6 1.2 0.8 
Subprogramul 03. Înfăptuire a judecăţii 124111.6 159195.2 149813.0 144487.0 145843.5 39.8 27.2 18.5 

Subprogramul 04. Implementare a politicii penale a statului 71426.6 85129.4 86309.4 86867.9 87454.3 22.9 16.4 11.1 
Subprogramul 05. Executare judecătorească 25606.5 5044.7             
Subprogramul 06. Apărare a drepturilor şi intereselor legale ale 
persoanelor 7008.3 8552.3 22806.8 23055.3 23312.2 6.1 4.3 3.0 

Subprogramul 07. Formare profesională în domeniul justiţiei 5637.9 6435.7 6388.9 6479.8 6575.2 1.7 1.2 0.8 
Subprogramul 08. Expertiză legală 3975.7 4239.9 4451.2 4451.5 4451.8 1.2 0.8 0.6 
Subprogramul 09. Sistem integrat de informare juridică 1039.2 1131.2 1177.8 1178.2 1178.6 0.3 0.2 0.1 
Subprogramul 10. Stare civilă 76082.7 90947.1 64021.4 64021.4 64021.4 17.0 12.1 8.1 

Subprogramul 11. Jurisdicţie Constituţională 6076.6 5967.8 6290.4 6361.0 6435.2 1.7 1.2 0.8 
Majorarea salariilor II (n)     13757.4 40108.3 65098.2 3.6 7.6 8.2 
                  
Total pe ramură (sector) 349805.5 387294.2 376366.4 531042.9 790671.4 100.0 100.0 100.0 
Finanţat de la:                 

Bugetul de stat total 349805.5 387294.2 376366.4 531042.9 790671.4 100.0 100.0 100.0 
inclusiv:                 
 - cheltuieli de bază 253477.1 286587.6 308383.0 463059.5 722688.0       
 - fonduri şi mijloace speciale 96328.4 100706.6 67983.4 67983.4 67983.4       
 - proiecte investiţionale finanţate din surse externe                 
Bugetele unităţilor administrativ-teritoriale                 

Total pe ramură (sector) 349805.5 387294.2 376366.4 531042.9 790671.4 100.0 100.0 100.0 
 
Preşedintele grupului  de lucru responsabil de elaborarea strategiei sectoriale   –  Efrim Oleg, ministru, Ministerul Justiţiei  


