NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la desemnarea administratorului
tehnic al Sistemului informaţional automatizat
„Urmărire penală: E – Dosar”
1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la desemnarea administratorului tehnic al
Sistemului informaţional automatizat „Urmărire penală: E – Dosar” a fost elaborat de
către Ministerul Justiției, la propunerea Procuraturii Generale.
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile
urmărite
Procuratura Generală de comun cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare a
elaborat și a lansat Sistemul informaţional automatizat „Urmărire Penală: E – Dosar”
(în continuare - SIA „Urmărire Penală: E – Dosar”), în scopul realizării obiectivelor
stabilite de Strategia de reformare a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016,
aprobată prin Legea nr. 231 din 25 noiembrie 2011 şi Planul de acţiuni pentru
implementarea Strategiei, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 6 din 16 februarie
2012 (Pilonului II - Justiţia penală, domeniului specific de intervenţie 2.4.1. pct. 1
Elaborarea sistemului informaţional automatizat de evidenţă a infracţiunilor
„Registrul informaţiilor criminalistice şi criminologice” (E – Dosar)).
Scopul Sistemului menţionat constă în:
 implementarea dosarului penal în format electronic;
 crearea şi dezvoltarea unei resurse informaţionale unice a organelor de
urmărire penală;
 asigurarea probităţii şi îmbunătăţirea calităţii activităţii procurorului şi
ofiţerului de urmărire penală;
 facilitarea elaborării standardelor de activitate ale acestora, prin evaluarea
automatizată a performanţelor şi stabilirea mecanismelor de monitorizare;
 asigurarea unui nivel adecvat de protecţie a datelor cu caracter personal etc.
Astfel, în SIA „ Urmărire Penală: E – Dosar” urmează să fie înregistrate, păstrate,
prelucrate şi utilizate informaţiile cu privire la dosarele penale la toate etapele
procesului penal.
Totodată, SIA „Urmărire Penală: E – Dosar” urmează a fi integrat cu diferite
module din sistemele informatice ale altor autorităţi publice centrale (SIA RICC,
Programul Informatic de Gestiune a Dosarelor (PIGD), „E – Reţineri” etc.), iar
funcţionarea eficientă a sistemului impune o administrare şi întreţinere
corespunzătoare a acestuia, care ar putea fi realizată prin realizarea unui complex de
măsuri tehnico-tehnologice de către un administrator calificat în domeniu.
Astfel, în scopul atingerii obiectivelor stipulate în Hotărîrea Guvernului nr. 656 din

5 septembrie 2012 cu privire la aprobarea Programului privind Cadrul de
Interoperabilitate, prin Ordinul comun nr.922/57/315/31 din 26.10.2017 între
Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne şi Î.S.
„Centrul de Telecomunicaţii Speciale” (după reorganizare, prin transformare,
Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”) a fost
constituit grupul de lucru pentru asigurarea interoperabilităţii Programului Integrat de
Gestionare a Dosarelor cu alte sisteme informaţionale guvernamentale.
Întru realizarea cu succes a acţiunilor prevăzute de documentele de politici
enunţate, pentru a continua procesul tehnologic informaţional al schimbului de date
prin intermediul canalului cu un gard sporit de securitate şi protecţie a informaţiei
între subdiviziunile Procuraturii, organele de urmărire penală, organele ce efectuează
activitatea specială de investigaţii şi alte instituţii publice implicate direct sau indirect
în procesul penal, se impune asigurarea unei mentenanţe calificate a SIA „Urmărire
penală: E – Dosar”.
Este de menționat faptul că, prin Legea nr. 256 din 23.11.2018 (în vigoare din
04.01.2019), au fost operate modificări în art. 8 și art. 11 din Legea nr. 3/2016 cu
privire la Procuratură, în sensul investirii Procuraturii Generale cu atribuții de
instituire și ținere de sisteme informaționale, registre și baze de date, destinate
activității acesteia, iar Procurorul General cu dreptul de a dispune cu privire la
instituirea și modalitatea de administrare a acestor sisteme informaționale, registre și
baze de date.
Potrivit adresei nr. 31-16-5293 din 28.06.2018, Cancelaria de Stat (fondatorul
Instituţiei publice „Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică”), la
solicitarea Procuraturii Generale, a acceptat desemnarea Instituţiei publice „Serviciul
Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică” în calitate de administrator al SIA
„Urmărire penală: E – Dosar”.
Instituţia publică „Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică” este
entitatea care are capacitatea de a asigura şi întreţine infrastructura de tehnologie a
informaţiei, şi care în prezent asigură mentenanţa Sistemului de telecomunicaţii al
autorităţilor administraţiei publice, Sistemului informaţional judiciar ca parte a reţelei
de comunicaţii speciale şi a sistemelor informaţionale de stat.
3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Proiectului prevede desemnarea Instituţiei publice „Serviciul Tehnologia
Informaţiei şi Securitate Cibernetică” în calitatea de administrator tehnic al SIA
„Urmărire penală: E – Dosar”.
4. Fundamentarea economico-financiară
Ministerul Finanţelor, în comun cu Cancelaria de Stat, va aloca anual mijloace
financiare în bugetul de stat, pentru administrarea, întreţinerea și dezvoltarea SIA
„Urmărire penală: E – Dosar” pentru Procuratura Republicii Moldova.

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Ulterior adoptării proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la desemnarea
administratorului tehnic al SIA „Urmărire penală: E – Dosar” nu va fi necesară
modificarea altor acte normative.
6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind
transparenţa în procesul decizional, proiectul este plasat pe pagina web oficială a
Ministerului Justiţiei (compartimentul „Transparenţa decizională”, directoriul
„Proiecte transmise spre coordonare”).
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