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I.      DISPOZIŢII GENERALE 

1. Prezentul Regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare a 

Direcţiei analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor. 

2. Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor (în continuare - 

Direcţia) este o subdiviziune structurală şi autonomă din cadrul Aparatului central al 

Ministerului Justiţiei, care se subordonează nemijlocit Ministrului Justiţiei. 

3. Direcţia are scopul de a contribui la eficientizarea activităţii Ministerului 

Justiţiei. Astfel, sarcinile de bază ale Direcţiei sunt după cum urmează: 

a) asigurarea coordonării activităţii de elaborare a politicilor publice naţionale şi, 

după caz, la nivel intersectorial şi sectorial; 

b) examinarea multilaterală a impactului politicilor publice elaborate, inclusiv de 

subdiviziunile ministerului şi instituţiile subordonate; 

c) crearea şi consolidarea unui sistem eficient şi durabil de interacţiune în procesul 

de elaborare a politicilor bugetare; 

d) consolidarea capacităţilor de planificare strategică, analiză, monitorizare şi 

evaluare a politicilor. 

4. Direcţia contribuie la activitatea de elaborare a documentelor de politici de 

către alte subdiviziuni structurale ale Ministerului Justiţiei sau instituţiilor 

subordonate acestuia, prin asigurarea concordanţei acestor politici cu concepţiile, 

strategiile, programele şi planurile naţionale, coordonând, totodată, procesul de 

monitorizare, evaluare şi raportare a implementării documentelor de politici publice 

la nivelul Ministerului. 

5. Direcţia îşi exercită activitatea în conformitate cu legislaţia Republicii 

Moldova, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărârile, dispoziţiile şi 

ordonanţele Guvernului, Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea 

Ministerului Justiției, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.398/2017, planul de 

activitate al Ministerului Justiţiei şi al Direcţiei, ordinele ministrului, precum şi de 

prezentul Regulament. 

6. Planurile de executare a unor dispoziţii şi indicaţii concrete, care necesită 

organizare şi programare detaliată, sunt aprobate de către şeful Direcţiei. 



7. Conform statelor de personal, în cadrul Direcției activează funcționari 

publici de conducere și de execuție.  

8. Personalul Direcţiei se numește în funcţie şi se eliberează din funcţie prin 

ordinul ministrului justiţiei. 

9. Activitatea Direcţiei se desfăşoară în colaborare cu subdiviziunile 

aparatului central al Ministerului Justiţiei şi instituţiile subordonate ministerului cu 

alte autorităţi ale administraţiei publice centrale. 

II.     ATRIBUŢIILE DIRECŢIEI 

10. Direcţia are următoarele atribuţii de bază: 

a) oferă asistenţă metodologică la elaborarea concepţiilor, strategiilor, programelor, 

planurilor naţionale şi ale altor documente de politici publice iniţiate de către 

subdiviziunile structurale ale Ministerului Justiţiei sau a instituţiilor subordonate 

acestui; 

b) analizează şi vizează documentele de politici elaborate de către Ministerul 

Justiţiei sau de către instituţiile subordonate, inclusiv în scopul asigurării: 

- corespunderii politicilor cu prevederile concepţiilor, strategiilor, programelor şi 

planurilor naţionale; 

- interacţiunii dintre procesul de elaborare a politicilor şi procesul bugetar; 

- respectării cerinţelor faţă de structura şi conţinutul documentelor de politici 

publice, precum şi faţă de etapele şi modul de elaborare, analiză, monitorizare şi 

raportare privind implementarea politicilor publice; 

- racordării politicilor la priorităţile şi necesităţile de integrare europeană ale ţării; 

c) coordonează, în comun cu subdiviziunea autor, elaborarea politicilor cu alte 

autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu alţi factori interesaţi; 

d) analizează proiectele de acte normative în domeniul justiţiei, elaborate de alte 

subdiviziuni structurale, pentru a asigura concordanţa acestora cu politicile 

existente; 

e) monitorizează şi evaluează implementarea şi impactul politicilor sectoriale şi 

intersectoriale elaborate de către Ministerul Justiţiei şi organele subordonate 

acestuia; 

f) propune ajustarea şi actualizarea documentelor de politici existente pe baza 

evaluării programelor naţionale, regionale şi locale de dezvoltare; 

g) gestionează baza de date necesară pentru monitorizarea şi evaluarea politicilor; 

h) facilitează participarea tuturor factorilor interesaţi la procesul de elaborare, 

analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor. 

III. RESPONSABILITĂŢILE DIRECŢIEI 

11. Direcţia este responsabilă pentru: 

a) elaborarea documentelor de politici publice; 

b) analiza costurilor, beneficiilor şi impactului implementării documentelor de 

politici elaborate; 



c) elaborarea rapoartelor de monitorizare şi evaluare privind implementarea 

documentelor de politici, inclusiv în domeniul integrării europene, pe baza 

sistemului unic de monitorizare şi evaluare a acestora; 

d) consultarea subdiviziunilor din cadrul Ministerului Justiţiei cu privire la procesul 

de întocmire a propunerilor de politici publice; 

e) prezentarea Ministrului Justiţiei a propunerilor privind îmbunătăţirea calităţii 

documentelor elaborate de subdiviziunile structurale ale ministerului şi de 

instituţiile subordonate. 

IV. ÎMPUTERNICIRILE DIRECŢIEI 

12. Direcţia are dreptul: 

a) să solicite, în condiţiile legii, de la subdiviziunile Ministerului Justiţiei şi 

instituţiile subordonate, informaţii şi alte documente necesare pentru exercitarea 

atribuţiilor ce îi revin; 

b) să restituie subdiviziunilor - autor din cadrul Ministerului Justiţiei, pentru 

revizuire, proiectele de documente de politici publice, care nu corespund 

instrucţiunilor metodologice; 

c) să solicite asistenţa Cancelariei de Stat şi ale altor autorităţi publice la analiza 

evaluării impactului politicilor publice; 

d) să antreneze personalul subdiviziunilor Ministerului Justiţiei în procesul de 

analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor; 

e) să colaboreze cu unităţile similare din alte autorităţi în scopul schimbului de 

experienţă în domeniu; 

f) să participe la cursuri de instruire, conferinţe, seminare, mese rotunde şi alte 

activităţi, organizate în Republica Moldova şi în alte ţări, cu tematică relevantă 

pentru domeniul de activitate; 

g) să exercite alte drepturi prevăzute de legislaţia Republicii Moldova. 

V. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DIRECŢIEI 

13. Direcţia este condusă de şeful Direcţiei. 

14. Şeful Direcţiei: 

a) organizează şi coordonează activitatea Direcţiei şi este responsabil de îndeplinirea 

atribuţiilor acesteia; 

b) execută indicaţiile şi dispoziţiile conducerii ministerului; 

c) dă indicaţii şi dispoziţii obligatorii pentru executare personalului Direcţiei; 

d) convoacă şedinţe operative personalului pentru examinarea problemelor privind 

activitatea Direcţiei; 

e) înaintează propuneri conducerii Ministerului privind promovarea și aplicarea 

măsurilor de stimulare față de personalul Direcţiei ; 

e
1
) sesizează comisia de disciplină privind abaterile disciplinare comise de către 

personalul Direcției; 

e
2
) identifică și evaluează riscurile asociate obiectivelor/ activităților sale de bază; 



e
3
) întocmește descrieri grafice și narative ale proceselor de bază ale subdiviziunii; 

e
4
) stabilește și implementează activitățile de control necesare pentru a determina cel 

mai eficient și eficace mod de a gestiona riscurile identificate și de a atinge 

obiectivele stabilite; 

f) vizează sau semnează, în modul stabilit, actele elaborate de către personalul 

Direcţiei; 

g) efectuează controlul asupra îndeplinirii sarcinilor conform atribuţiilor direcţiei. 

15. În lipsa şefului Direcţiei, funcţiile acestuia sunt îndeplinite de către Şeful 

adjunct al Direcţiei. 

16. Distribuirea însărcinărilor în cadrul Direcţiei se efectuează de către şeful 

Direcţiei, care, la rîndul său primeşte indicaţiile respective de la conducerea 

Ministerului 

17. Soluţionarea divergenţelor apărute între personalul Direcţiei în procesul 

de executare a însărcinărilor ţine de competenţa Şefului Direcţiei. 

18. Personalul Direcţiei este obligat să examineze documentele repartizate 

spre executare în termenele stabilite sau solicitate de conducerea Ministerului, 

Direcţiei, precum şi să coordoneze cu şeful Direcţiei măsurile ce urmează a fi 

întreprinse. 

19. Personalul Direcţiei poartă răspundere pentru neexecutarea în termen a 

însărcinărilor ce le revin. 

20. Însărcinările se execută individual de către personalul Direcţiei, însă în 

cazul în care acestea au un caracter complex sau presupun un volum considerabil de 

muncă, pentru executarea lor se creează grupuri de lucru, în componenţa cărora intră 

şi personal al subdiviziunilor structurale ale Ministerului Justiţiei sau a instituţiilor 

subordonate acestuia. 

21. Componenţa nominală a grupurilor de lucru se aprobă de Ministrul 

Justiţiei sau, după caz, de secretarul de stat sau secretarul general al ministerului. 

22. Activitatea zilnică a personalului Direcţiei se efectuează în conformitate 

cu planul de lucru. Totodată, personalul Direcţiei îndeplinește obiectivele aprobate 

anual şi execută funcţiile stabilite în fişa postului. 

23. La indicaţia conducerii Ministerului, personalul Direcţiei exercită şi alte 

atribuţii care ţin de competenţa aparatului central al Ministerului, în condiţiile legii. 

24. Personalul Direcţiei participă la cursuri de instruire pentru perfecţionarea 

profesională, la conferinţe, mese rotunde, instruiri, alte evenimente similare cu 

acordul sau la indicaţia conducerii Ministerului. 

25. In cadrul Direcţiei se organizează periodic şedinţe de lucru pentru 

examinarea problemelor apărute în procesul activităţii şi controlul executării 

documentelor. 

 

 


