Raport de activitate al Centrului de Informații Juridice pentru anul 2017
Centrul de Informații Juridice, instituție subordonată Ministerului Justiției, cu un efectiv
limită de 14 unități, cu următoarele subdiviziuni structurale:
1. Direcția prelucrare și difuzare a actelor juridice;
2. Direcția tehnologii informaționale și comunicații;
3. Serviciul garanții reale mobiliare, dosare succesorale și testamente;
Misiunea Centrului de Informații Juridice constă în realizarea obiectivelor strategice ale
Centrului prin actualizarea, dezvoltarea Registrului de stat al actelor juridice, dezvoltarea
Registrului garanțiilor reale mobiliare, Registrului dosarelor succesorale și a testamentelor,
menținerea și dezvoltarea rețelelor informaționale și bazelor de date ținute de Ministerul Justiției,
totodată promovarea și implementarea politicilor de rigoare.
Astfel comunicăm, a fost elaborat Planul de acțiuni al Centrului de Informații Juridice
pentru anul 2017, aprobat la 27 martie 2017.
Pe parcursul perioadei raportate la Centrul de Informații Juridice a parvenit 2728
documente și au fost examinate 2060 documente, dintre care: dispoziţii de la ministrul şi
viceministrul justiţiei, indicaţii de la autorităţi publice central și locale, notificări de la notari
publici, birouri de avocaţi, executori judecătoreşti, administrator provizorii, instituții bancare,
scrisori-cereri de la instituţii penitenciare, persoane juridice, persoane fizice ş.a.
Pe parcursul perioadei raportate, au fost evaluați 7 funcționari publici, și a fost promovat 1
funcționar public.
La 3 februarie 2017 au fost elaborate și aprobate obiectivele individuale de activitate pentru
anul 2017 a funcționarilor publici din cadrul Centrului.
A fost coordonat procesul concursului de ocupare a funcțiilor publice vacante pe parcursul
anului 2017.
A fost elaborat Planul de dezvoltare profesională a personalului din cadrul Centrului de
Informații Juridice pentru anul 2016, aprobat prin Ordinul nr.9-p din 10 martie 2017.
A fost elaborat/aprobat Regulamentul privind funcționarea și administrarea paginii web
oficiale a Ministerului Justiției în rețeaua Internet. (OMJ nr.244 din 07.04.2017)
A fost elaborată Strategia sectorială de cheltuieli pe sectorul justiției 2018-2020 a Centrului
de Informații Juridice și au fost elaborate: raportul privind implementarea acțiunilor de politică
prevăzute în Strategia sectorială de cheltuieli 2016-2018, pentru anul 2016, raportul de
performanță la situația din 1 ianuarie 2017 și nota informativă la raportul de performanță pentru
anul 2016, și raportul privind gradul de executare bugetară pe programe pentru semestrul I, al
anului 2017.

Pe parcursul perioadei raportate au fost recepționate 19 cereri ce ține de prestarea
serviciilor informaționale prin eliberarea actelor normative, autentificarea extraselor care au fost
înregistrate în Registrul de evidență a serviciilor prestate.
Au parvenit 5 cereri și au fost eliberate 5 acte normative, înregistrate în Registrul de
evidență a serviciilor prestate/ Registrul conturilor de plată.
Au parvenit 14 cereri și au fost eliberate 14 extrase autentificate, înregistrate în Registrul
de evidență a serviciilor prestate/ Registrul conturilor de plată.
Au fost examinate 6 petiții în termen parvenite de la autorități publice, persoane
juridice/persoane fizice, nici una nu a fost întoarsă spre îmbunătăţire de către organele
competente şi a fost respectat termenul de executare.
La necesitate, conform solicitărilor au fost actualizate fișele servicii publice prestate de
Ministerul Justiției și Centrul de Informații Juridice pe portalul www.servicii.gov.md.
(https://servicii.gov.md/ServicesByAgency.aspx)
Pe parcursul perioadei raportate au fost recepționate cererile de plasare a informației pe
pagina web www.justice.gov.md și pe platforma www.particip.gov.md au fost plasate proiecte
de acte normative spre coordonare – 103 în raport cu numărul proiectelor elaborate, însoţite de
note informative.
Pe parcursul perioadei raportate au fost analizate cererile de plasare a informației pe pagina
web www.justice.gov.md și pe platforma www.particip.gov.md au fost plasate proiecte de acte
normative spre examinare Guvernului - 18, însoţite de note informative, în raport cu numărul
proiectelor elaborate.
Au fost plasate pe pagina web www.justice.gov.md: informaţii de interes public – 706.
Tot în această perioadă au fost publicate: 2 anunțuri privind organizarea consultării publice.
La fel, în vederea asigurării accesului persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale la
informaţie pe pagina web www.justice.gov.md au fost plasate comunicate/noutăţi - 50.
Au fost publicate 5 rapoarte de monitorizare a procesului de implementare a legislației.
Pe parcursul perioadei raportate Centrul a plasat 43 de informații, ce ține de domeniul
SRSJ,
totodată
acest
directoriu
este
actualizat
în
permanență.
(http://justice.gov.md/index.php?l=ro#idc=420&)
Pe parcursul anului 2017, Registrul de Stat al Actelor juridice (www.lex.justice.md ) a
fost completat cu 4672 texte electronice ale actelor legislative şi normative în limba de stat şi
aproximativ cu 3287 în limba rusă. Tot în perioada dată au fost modificate aproximativ 3287

texte electronice ale actelor legislative şi normative plasate pe web site în limba de stat, şi
aproximativ 900 în limba rusă.
Totodată pagina web www.legis.md a fost completat aproximativ cu 3481 texte
electronice ale actelor legislative şi normative în limba de stat și au fost modificate aproximativ
1124 texte electronice ale actelor legislative şi normative plasate pe web site la fel în limba de
stat.
În urma verificării actelor juridice care au fost plasate/modificate în baza de date s-a
depistat 60 greșeli (varianta limbii de stat) și 138 greșeli (varianta limbii ruse), ca urmare au fost
corectate toate greșelile depistate.
În scopul dezvoltării și perfecționării Registrului de stat al actelor juridice a fost
expediată scrisoarea cu nr.01/376 din 11.01.2017 privind prezentarea propunerilor, opiniilor,
obiecțiilor de rigoare către autoritățile publice.
Ca urmare au fost colectate 160 de propuneri și au fost generalizate în tabelă.
A fost remis la 24 ianuarie 2017 solicitare de demarare a procedurii de achiziții a
serviciilor de dezvoltare RSAJ către DEFA (legis.md, (12-03/99));
La 24 mai 2017 a fost remis spre coordonare proiectului caietului de sarcini privind
dezvoltarea RSAJ către DGL (18/1003);
La 20 iunie 2017 a fost remis caietul de sarcini pentru demararea procedurii de
achiziționare a serviciilor de dezvoltare – RSAJ (legis.md) către DEFA (12-18/1121);
La 01 septembrie 2017 a fost remisă solicitare de relansarea procedurii de achiziție
privind dezvoltarea RSAJ (legis.md) (12-03/1446);
La 05 septembrie 2017 a fost remisă solicitare de relansarea procedurii de achiziție
privind dezvoltarea RSAJ (legis.md) (12-03/1447);
La 20 septembrie 2017 a fost remisă solicitare de relansarea procedurii de achiziție
privind dezvoltarea RSAJ (legis.md) (12-03/1481);
La 20 septembrie 2017 a fost remis caietul de sarcini privind dezvoltarea RSAJ
(legis.md) către DEFA;
A fost încheiat contractul nr. 9ZPR-C din 6 decembrie 2017 privind achiziționarea
serviciilor de devoltare a SIA „Registrul de stat al actelor juridice”.
La 20 iunie 2017 a fost remis DGL proiectul conceptului tehnic a RSAJ (legis.md);
La 25 octombrie 2017 a fost remis DGL proiectul conceptul tehnic al Registrului de stat
al actelor juridice, proiectul HG cu privire la aprobarea Conceptului și nota informativă.

La 13 ianuarie 2017 a fost remis solicitare de demarare a procedurii de achiziții privind
versionarea în limba rusă – RSAJ (legis.md) către DEFA (12-03/84);
La 07 februarie 2017 a fost remis caietul de sarcini privind versionarea în limba rusă –
RSAJ (legis.md)(DEFA);
La 19 mai 2017 a avut loc deschiderea ofertelor privind versionarea și popularea în limba
rusă – RSAJ (legis.md);
A fost încheiat contract nr.62PV- C din 12 iunie 2017 privind versionarea și popularea
în limba rusă – RSAJ (legis.md) cu “SC PROEUROCONSULT”;
Au fost versionate de către SC “ PROEUROCONSULT”, 28 mii acte în limba rusă –
RSAJ (legis.md);

Ceea ce ține de Registrul procedurilor de executare (e-executare) pe parcursul anului
2017 au fost întreprinse următoarele măsuri:
La 13 ianuarie 2017 a fost elaborat solicitarea de demarare a procedurii de achiziție a
serviciilor de dezvoltare și mentenanță a SIA Registrului procedurilor de executare (12-03/86).
La 3 februarie 2017 a fost remis caietul de sarcini pentru coordonare către UNEJ, DPSJ,
SEJ, SET (12-23/111).
La 28 martie 2017 a fost remis Caietul de sarcini, servicii de dezvoltare a
funcționalităților noi și mentenanță a SIA Registrul procedurilor de executare către SA de a
demara procedura de achiziție.
La data de 17 aprilie 2017 a fost remisă invitația de participare operatorilor economici
interesați la procedura privind servicii de dezvoltare a funcționalităților noi și mentenanță a SIA
„Registrul procedurilor de executare.
La data de 2 mai 2017 a avut loc deschiderea ofertelor la procedura de achiziții publice
nr. 17/01059 din 07.04.2017, obiectul căreia constituie achiziționarea serviciilor de devoltare a
funcționalităților noi și mentenanță a SIA „Registrul procedurilor de executare.
A fost încheiat contractul nr. 7LPE-C din 16 iunie 2017 privind achiziționarea
serviciilor de devoltare a funcționalităților noi și mentenanță a SIA „Registrul procedurilor de
executare”.
Compania contractuală a dezvoltat/ajustat „Registrul procedurilor de executare” în
conlucrare cu beneficiarii acestuia.

Urmează, la începutul lunii februarie de a iniția procesul de testare a sistemului de către
executorii judeătorești.

La data de 14 februarie 2017 a fost remis pentru coordonare proiectul Conceptului
tehnic al SIA Registrul procedurilor de executare către UNEJ, DPSJ, SEJ, SET (12-23/146).
La data de 23 martie 2017, a fost remis pentru promovare proiectul Conceptului tehnic al
SIA Registrul procedurilor de executare în adresa DGL.
La data de 27 iulie 2017 a fost remis proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la
aprobarea Conceptului tehnic al SIA Registrul procedurilor de executare, proiectul Conceptului
și nota informativă.
A fost publicat pe pagina web a Ministerului Justiției și remis pentru avizare Conceptul
tehnic al Sistemului informațional automatizat “Registrul procedurilor de executare” (eexecutare)
către
persoanele
interesate
și
poate
fi
accesat
la
adresa:
http://justice.gov.md/public/files/transparenta_in_procesul_decizional/coordonare/2017/septembr
ie/concept_tehnic_RPE2.pdf
Pentru ajustarea și dezvoltarea Sistemului Informaţional Automatizat „e-Legislație” au fost
întreprinse următoarele acțiuni:
A fost întocmit demersul nr.12-03/85 din 13.01.2017 privind solicitarea demarării
procedurii de achiziție pentru achiziționarea serviciilor de mentenanță și dezvoltare a Sistemului
Informaţional Automatizat „e-Legislație”.
Au fost întocmite 15 scrisori în adresa autorităților publice privind prezentarea soft-ului
Sistemului Informaţional Automatizat „e-Legislație”:
- Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare nr.1/1341 din 09.02.2017
- Cancelaria de Stat nr.1/1340 din 09.02.2017
- Ministerul Apărării nr.1/1339 din 09.02.2017
- Ministerul Culturii nr.1/1338 din 09.02.2017
- Ministerul Economiei nr.1/1337 din 09.02.2017
- Ministerul Afacerilor Interne nr.1/1336 din 09.02.2017
- Ministerul Tineretului și Sportului nr.1/1334 din 09.02.2017
- Ministerul Mediului nr.1/1333 din 09.02.2017
- Ministerul Finanțelor nr.1/1332 din 09.02.2017

- Președenția Republicii Moldova nr.1/1331 din 09.02.2017
- Parlamentul Republicii Moldova nr.1/1329 din 09.02.2017
- Centrul Național Anticorupție, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene,
Ministerul Transportului și Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Tehnologiei Informației și
Comunicațiilor, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Ministerul Muncii, Protecției
Sociale și Familiei, Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Procuratura nr.1/1328 din
09.02.2017
- UTA Găgăuzia nr.12-18/218 din 17.02.2017
- Centrul de armonizare a legislației nr.12-18/217 din 17.02.2017
- Ministerul Justiției, Direcția generală a legislației nr.12-18/216 din 17.02.2017
La data de 16 februarie 2017 a avut loc ședință cu reprezentantul companiei dezvoltatoare
NRG Interactive, Direcția elaborare a legislației și Centrul de Informații Juridice unde a fost
prezentat soft-ul Sistemului Informaţional Automatizat „e-Legislație” și au fost abordate
obiecțiile, sugestiile, propunerile pentru a fi înlăturate neajunsurile depistate în sistem.
La data de 21 februarie 2017, a avut loc ședință cu autoritățile publice ale administrației
centrale de specialitate, reprezentanți ai Cancelariei de Stat, Președenției și Parlamentului în
cadrul căreia a fost prezentat soft-ul Sistemului Informaţional Automatizat „e-Legislație” de
către reprezentanții companiei dezvoltatoare “NRG Interactive”.
A fost remis prin e-mail la 120 de persoane din cadrul instituțiilor implicate în procesul
legislativ pentru testarea sistemului numele de utilizator și parola de acces la pagina web
elex.justice.gov.md, ghidul de utilizare și prezentarea Sistemului Informaţional Automatizat „eLegislație”
A fost elaborat proiectul Conceptului tehnic al Sistemului Informaţional Automatizat „eLegislație” care la data de 24 februarie 2017 a fost introdus în sistem pentru a acumula propuneri
de completare a acestuia, inclusiv și nota informativă privind procesul de Elaborare a Actelor
Normative (e-Legislaţie).
A fost întocmită o scrisoare cu nr.12-43/421 din 28 februarie 2017 privind solicitarea
implicării active a instituțiilor participante la ședința din 21 februarie 2017 în procesul de testare
a SIA e-Legislație.
În urma colectării propunerilor, sugestiilor privind perfecționarea Sistemului, a fost
întocmit Caietul de sarcini pentru achiziționarea serviciilor de ajustări și dezvoltare a Sistemului
Informaţional Automatizat „e-Legislație”.
La data de 24 mai 2017 a avut loc ședință cu toți reprezentanții instituțiilor implicate în
procesul de creație legislativă în vederea soluționării problemelor întîmpinate în testarea
Sistemului Informaţional Automatizat „e-Legislație”.
Dificultățile întâmpinate pe parcursul testării Sistemului Informaţional Automatizat „eLegislație” au fost:

1. Neacceptarea diacriticelor
2. Notificarea prin e-mail despre primirea unui document spre executare
3. Integrarea Sistemului Informaţional Automatizat „e-Legislație” cu alte sisteme
informaționale cum ar fi http://www.legis.md, http://lex.justice.md, https://mpass.gov.md,
https://msign.gov.md.
4. Completarea listei instituțiilor cărora se trimite spre avizare.
A fost remis spre promovare proiectul Conceptului tehnic Sistemului Informaţional
Automatizat „e-Legislație” Direcției generale a legislației nr.12-18/1122 din 20 iunie 2017.
A fost remis Caietul de sarcini pentru achiziționarea serviciilor de ajustări și dezvoltare a
SIA e-Legislația Direcției generale a legislației nr.12-18/1123 din 20 iunie 2017.
A fost întocmită scrisoarea cu nr.12-03/1446 din 01.09.2017 privind relansarea procedurii
de achiziție în baza caietului de sarcini pentru Sistemului Informaţional Automatizat „eLegislație”.
A fost întocmită scrisoarea cu nr.12-03/1481 din 20.09.2017 privind relansarea procedurii
de achiziție în baza caietului de sarcini pentru Sistemului Informaţional Automatizat „eLegislație”.
La data 19.10.2017 a fost remis spre coordonare Direcției generale a legislației proiectul
Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului Informaţional
Automatizat „e-Legislație” și nota informativă.
La data 23.10.2017 a fost remis Caietul de sarcini pentru achiziționarea serviciilor de
ajustări și dezvoltare a Sistemului Informaţional Automatizat „e-Legislație” Serviciului
adminstrativ.
Caietul de sarcini pentru achiziționarea serviciilor de ajustări și dezvoltare a Sistemului
Informaţional Automatizat „e-Legislație” a fost publicat în Buletinul Achizițiilor publice nr.88
din 03.11.2017
La data de 24 noiembrie 2017 urma să aibă loc deschiderea ofertelor. Din motivul
neparticipării nici a unui candidat, nu a avul loc procedura de achiziție.

În contextul ținerii Registrului garanțiilor reale mobiliare, comunicăm pe parcursul
perioadei raportate au parvenit 816 solicitări și au fost eliberate 816 extrase ce țin de Registrul
garanțiilor reale mobiliare.
Toate documentele au fost examinate, nici unul nu a fost întors spre îmbunătăţire de către
organele competente şi a fost respectat termenul de executare.
Pe parcursul perioadei raportate au parvenit 43 de solicitări și au fost încheiate 43
contracte noi de prestare a serviciilor ce țin de activitatea Centrului de Informații Juridice.

Referitor la ținerea Registrului dosarelor succesorale și a testamentelor, pe parcursul
perioadei
raportate
au
parvenit
590
solicitări
și
fost
examinate
590 interpelări ce țin de Registrul dosarelor succesorale și a testamentelor.
Toate documentele au fost examinate, nici unul nu a fost întors spre îmbunătăţire de către
organele competente şi a fost respectat termenul de executare.
Pe parcursul perioadei raportate au parvenit 4 solicitări de la ambasade de înregistrare în
calitate de operator a testamentelor în Registrul dosarelor succesorale și a testamentelor.
Pe parcursul perioadei raportate au parvenit 27 de solicitări și au fost încheiate 27
contracte noi de prestare a serviciilor ce țin de activitatea Centrului de Informații Juridice.
Referitor la întreprinderea măsurilor de dezvoltare a Registrul garanțiilor reale
mobiliare, au fost întreprinse următoarele măsuri:
A fost expediată scrisoarea cu nr.01/2148 din 07.03.2017 privind prezentarea
propunerilor, opiniilor, obiecțiilor de rigoare tuturor registratorilor ai Registrului.
Ca urmare au fost colectate 35 de propuneri și au fost generalizate în tabelă.
La 20 iunie 2017 prin scrisoarea nr.12-03/1134 a fost remis caietul de sarcini Serviciului
administrativ pentru demararea procedurii de achiziționare a serviciilor de dezvoltare și
mentenanță a Registrului.
A fost încheiat contractul nr. 117PR-C din 15 decembrie 2017 privind prestarea
serviciilor de dezvoltare a sistemului informational „Registrul garanțiilor reale mobiliare”.
În scopul asigurării sarcinii importării datelor din Registrul gajului bunurilor mobile în
Registrul garanțiilor reale mobiliare, în contextul contractului nr. 117PR-C din 15 decembrie
2017 privind prestarea serviciilor de dezvoltare a sistemului informational „Registrul garanțiilor
reale mobiliare” a fost inclusă acțiunea: importarea datelor din Registrul gajului bunurilor mobile
în Registrul garanțiilor reale mobiliare.

Cu referire la Sistemului integrat e-procură au fost întreprinse următoarele măsuri:
La data de 26 ianuarie 2017 Registrul Unic al Procurilor a fost migrat pe o nouă
platformă Sinapsys 2, un sistem inovativ și dezvoltat. La fel în cadrul acestuia au fost
implementate și compartimente noi. Totodată, au fost create trei categorii de useri:
-

Client

-

Secretara

-

Notar.

Fapt foarte corect și util pentru utilizarea registrului de către subiecții vizați. Interfața
nouă este vizual mult mai estetică și plăcută. Submodulele funcționale ale sistemului Chat și
forum au scopul de a facilita interacțiunea între utilizatori. Platforma Sinapsys 1 este tehnic mai
veche, posibilitățile tehnice ale acesteia sunt limitate, modificarea modulelor va fi imposibilă
spre exemplu peste doi ani, dacă chiar se vor găsi specialiști ce vor putea modifica sistemul RUP
serviciile acestora vor fi foarte costisitoare pe motiv că ei vor fi nevoiți să efectueze
decodificarea sistemului automatizat din cauza că ”Esempla” SRL nu a livrat codul sursă.
Din data de 26 ianuarie 2017 noua platformă al RUP se află în perioada de testare de
către unii notari. În cadrul ședinței grupului de lucru și a dezvoltatorilor, din data de 15 februarie
2017, sau discutat modificările necesare în cadrul sistemului.
Referitor la elaborarea proiectului conceptului tehnic al Sistemului integrat e-procură și
conceptului, acțiunea a fost realizată parțial, deoarece proiectul conceptului tehnic a fost
elaborat, însă în data de 3 februarie 2017 au parvenit solicitări de modificare în Conceptul tehnic
al Sistemului informațional automatizat ”Registrul unic al procurilor” și în Regulamentul cu
privire la organizarea, funcționarea și utilizarea ţinerea sistemului informațional „Registrului
electronic Unic al Procurilor”, analizate de grupul de lucru.
Din motiv că nu a fost aprobată Legea cu privire la procedura notarială proiectul sus
menționat nu poate fi trimis la avizare.

Referitor, la Registrului unic al agenților economici și organizațiilor necomerciale au
fost întreprinse următoarele acțiuni:
La 31 ianuarie 2017 a fost remis spre avizare caietul de sarcini de dezvoltare și
mentenanță a Registrului unic al agenților economici și organizațiilor necomerciale (01/977).
La 23 martie 2017 a fost remis spre avizare caietul de sarcini de dezvoltare și mentenanță
a Registrului unic al agenților economici și organizațiilor necomerciale completat (01/2841).
La 22 iunie 2017 și la 29 august 2017 a fost remisă solicitare către Agenția Serviciilor
Publice de a recepționa Registrul unic al agenților economici și organizațiilor necomerciale
(01/6736 din 22.06.2017, 01/9667 din 29.08.2017).
În acest context, urmează a fi aprobate normele legale de rigoare.
Cu referire la sistemului informatic integrat e –Rețineri au fost întreprinse următoarele
acțiuni:

La data de 24 și 30 mai 2017 au fost organizate ședințe cu reprezentanții IGP mun.
Chișinău în scopul implementării și lansării sistemului e-rețineri.
Reprezentanții IGP urmează să definitiveze acțiunile care urmează a fi incluse în
modulele sistemului.
În acelaș context, la data de 14 noiembrie 2017 a avut loc o ședință, referitor la
definitivarea soluției informatice în baza cerințelor de dezvoltare a sistemului cît și a cerințelor
actorilor implicați în proces.
La data de 13 decembrie 2017 a avut loc o ședință la Inspectoratul Național de Poliție,
unde s-au discutat necesitățile de dezvoltare și ajustare a sistemului.
A fost încheiat contractul nr. 151 din 15 decembrie 2017 cu referire la efectuarea
″Studiul de evaluarea necesităților de dezvoltare a noilor module și funcționalități a SIA eRețineri″
Din partea instituțiilor implicate în procedura de pilotare nu a parvenit nici un răspuns
despre rezultatele procedurii de pilotare, impediment care tergiversează elaborarea caietului de
sarcini, contractului de dezvoltare și mentenanță a Sistemului informatic integrat e –Rețineri cît
și elaborarea proiectului conceptului tehhnic.

În scopul creării condițiilor optime de lucru a colaboratorilor Ministerului Justiției se
administrează serverele, nodul de rețea central, se monitorizează parametrii de funcționare,
configurarea echipamentelor și softului conform cerințelor sistemelor informaționale. Se
administrează domeniul, configurarea rolului și a politicilor de securitate, formarea și
administrarea grupelor de domen și la nivel de rețea, administrarea accesului la resursele
corporative, administrarea platformelor software a site-lor web, asigurarea asistenței
metodologice și instruirea utilizatorilor serviciilor TIC, administrarea mașinilor virtuale.
A fost asigurată funcționalitatea sistemelor: Registrului de Stat ala actelor juridice,
Registrului garanțiilor reale mobiliare, Registrului dosarelor succesorale și a testamentelor
gestionate și administrate de Centrul de Informații Juridice.
Au fost identificate 382 de incidente ce țin de Registrul gajului bunurilor mobile,
Registrul dosarelor succesorale și a testamentelor, și au fost prevenite incidentele de orice gen,
au fost depanate și înlăturate erorile intervenite.
Pe parcursul perioadei raportate au fost instalate Active directory și setarea Proxy server pentru
asigurarea datelor la 90 angajați.
Au fost instalate sisteme de securitate Firewoll, și Reverse, sisteme de operare Linux
pentru a preveni orice gen de atac

Au fost monitorizate și administrate în permanență infrastructura informațională și tehnologică a
Ministerului Justiției și a instituțiilor subordonate care se află în incinta instituției.
Pe parcursul perioadei raportate în cadrul Ministerului Justiției și instituțiilor subordonate
din incinta instituției sînt aplicate standartele și politicile de securitate, conform ISO27001:2013,
care impune necesitatea de implementare a unor măsuri eficiente, ce ar împedica încercările de
corupere sau furt de informații cu consecințe grave pentru instituție.
Pe parcursul perioadei raportate s-a administrat/gestionat următoarele active TI: 35
servere pe platforma M-Cloud 2, 12 servere în incinta instituției, 13 switch-uri care sînt
amplasate la etajele instituției, 12 Database Management Systems care se află pe platforma MCloud 2 și 4 în incinta instituției, 12 sisteme informaționale importate pe platforma M-Cloud 2 și
8 pe serverele care se află în incinta instituției.
În legătură cu serviciile virtualizate migrate, mașinile și infrastructura virtuală este
administrată/monitorizată în permanență.
În final, reiterăm pentru anul 2018 se planifică dezvoltarea și mentenanța sistemelor
informaționale aflate în gestiunea Centrului (Registrul de stat al actelor juridice, Registrul
dosarelor succesorale și a testamentelor, Registrul garanțiilor reale mobiliare. Registrul
procedurilor de executare, Sistemul informatic integrat e-procură, Sistemul informatic integrat erețineri, Sistemul informațional automatizat e-legislație, Sistemul informatic platforma Ghișeul
Unic, Sistemul informațional automatizat Registrul unic al agenților economici și organizațiilor
necomerciale).
La necesitate, va fi asigurată integrarea operabilității cu integrarea platformei
guvernamentale cu MConect, Mpass, Msign, Mpay cu sistemele informaționale aflate în
gestiune.
Pentru anul 2018, conform caietului de sarcini este preconizat versionarea și popularea a
45.0000 acte juridice în Registrul de stat a actelor juridice al Republicii Moldova (în limba rusă),
deja a fost inițiată procedura de achiziționare a serviciilor (18/00130 Cod CPV 72000000-5).
În urma aprobării, Legii cu privire la actele normative nr.100 din 22.12.2017, pentru
asigurarea transparenţei activității de legiferare va fi utilizat/implementat Sistemul informaţional
e-Legislaţie.
Deaceea, se preconizează lansarea oficială SIA e-legislatie și urmează să fie asigurată
interconectarea cu Registrul de stat al actelor juridice (www.legis.md).

