
 

 

Raport final  privind gradul de realizare a Planului de integritate al Ministerului Justiţiei pentru anii 2012 – 2013  

aprobat prin  Ordinul Ministrului Justiţieinr. 82 din 28 februarie 2012 

 

Nr. 

d/o 
Vulnerabilităţi 

Recomandarea 

privind înlăturarea 

vulnerabilităţii 

Responsabil 
Termen de 

realizare 

Indicatori de 

performanţă 

Data următoarei 

verificări a 

realizării 

recomandării 

Gradul de realizare 

1. Contactul cu terţele 

a) Instituirea 

mecanismului privind 

acceptarea si 

transmiterea în 

gestiunea instituţiei a 

cadourilor 

si a acţiunilor 

protocolare    

DGL 

 

SRU 

 

DEFA 

Semestru II 

 

 

 

 

Mecanism 

elaborat 

 

 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

Realizat 

Prin Ordinul 

Ministrului Justiţiei 

nr. 113-a din 

 13 martie 2013 a 

fost constituită 

Comisia de evidenţă 

şi evaluare a 

cadourilor 

b) Evidenţa cadourilor 

şi acţiunilor 

protocolare 

Subdiviziunile 

structurale 
Semestru II 

 

Registru deschis 

 

2013 

Realizat 

Registrul a fost 

perfectat de către  

Direcția Economico-

Financiară și  

Administrativă a 

Ministerului 

Justiției.  

Din cadrul 

autorităților  

administrative din 

subordinea  

ministerului:  

 CAL a deschis 

Registrul Registrul  

privind evidența 

cadourilor și 

acțiunilor  



protocolare. Însă pe 

parcursul anului, nu 

au fost făcute careva 

înregistrări.  

 DIP a deschis 

Registrul privind  

evidența cadourilor 

și acțiunilor 

protocolare.  

 A fost elaborat 

Ordinul prin care a 

fost constituită 

Comisia de evidență 

și evaluare a 

cadourilor din cadrul 

OCP și instituit 

Registrul de evidență 

a cadourilor,  

care ulterior a fost 

prezentat secretarului  

comisiei conform 

Ordinului nr.32 din 

14 martie 2013 

c) Familiarizarea 

angajaţilor 

ministerului cu 

subiectele tratării 

conflictelor de 

interese şi conduitei 

etice în serviciul 

public 

SRU permanent 

 

Nr.  persoane 

informate 

2013 

Realizat  

 Pe parcursul 

perioadei de 

raportare, au  

fost desfăşurate 2 

seminare de instruire 

în domeniul tratării 

conflictelor de 

interese şi  

conduitei în serviciul 

public. Au fost 

instruiţi 28 de 

angajaţi. 



2. Prevederi ambigue 

Elaborarea proiectului 

Legii privind 

modificarea    art. 20 

din Legea nr. 837-XIII 

din 17 mai 1996 cu 

privire la asociaţiile 

obşteşti 

 

DON 

 

DGL 

Semestru II 
Proiecte 

elaborate 
2013 

 Realizat  

Legea  din  

23.12.2013  

Nr. 324, pentru 

modificarea şi 

completarea unor 

acte legislative 

Publicat  31.12.2013  

în Monitorul Oficial 

Nr. 320-321  art Nr : 

871. Data intrarii in 

vigoare : 01.01.2014 

3. 

Lipsa unităţii 

responsabile  pentru 

efectuarea auditului 

intern 

Crearea unităţii de 

audit intern, conform 

prevederilor  art. 19 

din Legii nr. 229  din 

23. 09. 2010 privind 

controlul financiar 

public intern  

DGL 

 

SRU 

 

Semestru II 
Unitate creată 

 
2013 

Realizat  

Direcţia Control şi 

Audit Intern a fost  

creată la 3 octombrie 

2012 prin Hotărîrea 

de Guvern nr. 736 

din 03 octombrie 

2012 cu privire la 

organizarea și 

funcționarea  

Ministerului 

Justiției. Funcţiile 

publice vacante  

din cadrul Direcţiei 

au fost scoase la 

concurs.  

 La 02 martie 2013, 

în cadrul Direcţiei  

au fost angajate 2 

persoane. La 24 

iunie 2013, a fost 

numită o persoană în 

funcție. 

4. 
Lipsa unităţii care să 

asigure eficienţa 

Crearea  unităţii de 

informare şi 

DGL 

 
Semestru II 

Unitate creată 

 
2013 

Realizat  

 Serviciul de 



interacţiunii autorităţii 

publice cu cetăţenii şi 

societatea civilă 

comunicare cu mass - 

media conform 

prevederilor pct. 4 din  

Hotărîrea Guvernului 

nr. 1211 din 22 

decembrie 2010 cu 

privire la unitatea de 

informare şi 

comunicare cu mass-

media a autorităţii 

administraţiei publice 

centrale 

SRU 

 

Informare şi 

Comunicare  

cu Mass – Media a 

fost creat prin 

Hotărîrea de  

Guvern nr. 736 din 

03 ctombrie 2012 cu 

privire la organizarea 

și funcționarea  

Ministerului 

Justiției.  

 Din motivul 

încetării raporturilor 

de serviciu a 

colaboratorilor 

subdiviziunii,  

activitatea urmează a 

fi reluată după 

angajarea  

personalului 

5. 
Echipament şi programe 

inactuale 

Modernizarea 

echipamentului 

existent, procurări  de 

utilaj si programe 

informaţionale 

CIJ 

 

DEFA 

Semestru II 

Nr. echipament 

procurat, 

 

Nr. programe 

instalate 

2013 

Realizat 

Au fost achiziționate 

stații de lucru  

moderne.  

 A fost încheiat 

contractul de 

executare la 

lucrărilor de 

reparație capitală a 

clădirii Ministerului 

Justiției.  

 Finalizarea 

lucrărilor este 

preconizată  

pentru luna martie 

2014.  



6. 

Existenta zonelor 

cenuşii,  reflectarea 

insuficientă în fisele de 

post a sarcinilor şi 

atribuţiilor de serviciu 

Revizuirea fiselor de 

post, elaborarea 

fişelor de post noi 

Subdiviziunile 

structurale 

SRU 

Semestru I 

Fişe revizuite, 

elaborare şi 

aprobate 

2012 

Realizat  

 Fișe colabolatorilor 

revizuite și  

prezentate în 

termenul stabilit 

Secției Resurse  

Umane.  

Inclusiv au fost 

revizuite fişele 

postului şi ca urmare 

a reorganizării 

Ministerului Justiţiei 

Hotărîrea Guvernului 

Nr. 736 din  

03.10.2012cu privire 

la organizarea şi 

funcţionarea 

Ministerului Justiţiei 

Cu modificările 

ulterioare 

HG155 din 28.02.14, 

MO53-59/07.03.14 

art.17 

HG413 din 20.06.13, 

MO135/25.06.13 

art.489RMO229 din 

02.11.12, MO229-

233/02.11.12 , 

pag.47. 

7. 

Lipsa contractelor de 

mentenanţă, persoanelor 

de referinţă care să 

asigure transmiterea 

informaţiei, sisteme de 

operare unice, 

Lipsa acordurilor de 

colaborare  inter 

Elaborarea proiectelor 

de acorduri, 

organizare meselor 

rotunde  
DON Semestru II 

Acorduri 

încheiate 
2013 

Realizat parţial 

Serviciul transfer 

date este oferit  in 

baza Acordului de 

colaborare de către 

Compania SC Rapid 

Link SRL. 

http://lex.justice.md/md/352011/
http://lex.justice.md/md/352011/
http://lex.justice.md/md/352011/
http://lex.justice.md/md/348429/
http://lex.justice.md/md/348429/
http://lex.justice.md/md/348429/
http://lex.justice.md/md/348429/
http://lex.justice.md/md/348429/


instituţionale 

8. 

Lipsa actelor normative 

interne care să 

stabilească procedura de 

acordare a serviciilor şi 

standarde minime de 

calitate 

Elaborarea actelor 

normative interne care 

să stabilească 

procedura de acordare 

a serviciilor şi 

standarde minime de 

calitate 

DON 

DA 

DNA 

DEJ 

DGL 

Semestru II 
Acte normative 

interne elaborate 
2013 

Realizat parțial  

 Hotărîrea de Guvern 

nr.163 din 15  

februarie 2017 cu cu 

privire la 

optimizarea  

structurii 

Ministerului Justiţiei 

şi aprobarea  

Regulamentului 

privind aplicarea 

apostilei cu  

modificările 

ulterioare, simplifică 

procedura  

supralegalizării 

actelor ce vor fi 

folosite în  

străinătate.  

 DPSJ (Secția 

Notariat) a elaborat:  

1. Regulamentul cu 

privire la controlul  

respectării cerințelor 

de amenajare a  

biroului notarului 

public care preve 

prestarea serviciilor 

de înregistrare a  

sediului biroului 

notarului public. 

După  

aprobarea 

Regulamentului, se 

vor examina  

termenele și taxele 



de prestare a  

serviciilor.  

2. Instrucțiunea cu 

privire la gestionarea  

dosarului personal a 

notarului public.  

După aprobarea 

Instrucțiunii se va 

clarifica procedura 

de gestionare a  

dosarelor personale 

ale notarilor  

(conținutul dosarului 

și termenul de  

prezentare a 

dosarului). 

9. 

Pagina web  oficială a 

Ministerului  nu conţine 

informaţii complete 

privind serviciile 

acordate de către 

subdiviziunile 

structurale 

1) Revizuirea  şi 

completarea 

compartimentului  

„Servicii” cu 

informaţii privind 

serviciile publice 

prestate de aparatul 

central 

2) Crearea unei rubrici 

în interiorul 

compartimentului 

„Servicii” ce ar 

reflecta 

Nomenclatorul 

lucrărilor efectuate şi 

serviciilor prestate de 

către Minister contra 

plată (HG 241 din 

06.03.2006) 

3) Lărgirea spectrului 

de servicii acordate 

Subdiviziunile 

structurale  

 

 

CIJ 

 

Cabinetul 

ministrului 

 

 

Semestru I 
Pagină web 

restructurată 
2013 

Realizat  
Compartimentul 

,,Servicii” a paginii  

web oficiale a 

Ministerului Justiției  

(restructurată recent) 

este reactualizat cu  

informații, la 

necesitate.  

- Lista serviciilor 

prestate de către  

subdiviziunile 

ministerului 

responsabile în  

domeniu se 

completează și se 

revizuire  

reieșind din 

modificările apărute.  

 Reglementări 



on-line  privind prestarea . 

serviciile publice de 

către Ministerul 

Justiției  

sînt prevăzute în 

Hotărîrea de Guvern 

nr.241 din 06 martie 

2006 cu privire la 

aprobarea  

Nomenclatorului 

lucrărilor efectuate şi  

serviciilor prestate, 

contra plată, de 

Ministerul  

Justiţiei şi instituţiile 

subordonate ale 

acestuia şi de 

instanţele 

judecătoreşti şi 

tarifelor la  

acestea. 

 

Raportul a fost elaborat Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor, 

Ex. Rotari Rodica, 

Tel. 201471  


