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Sumar executiv 

1. La momentul efectuării Analizei Funcţionale, DIP, DAJ, CIJ şi CAL reprezintă unităţi ce se află în 

jurisdicţia Ministerului Justiţiei, dar cu capacităţi foarte diferite. În timp ce DIP reprezintă o 

unitate extinsă cu numeroase instituţii subordonate (penitenciarele) şi are o structură formată 

din 1 director, 2 directori adjuncţi şi un număr de departamente, celelalte unităţi sunt mai mici şi 

fără diferenţieri semnificative la nivel intern (DAJ) sau cu doar 2 departamente (CAL, CIJ).  

2. Analiza Funcțională a fost efectuată ca o analiză funcțională ”atipică”, focusată pe 

implementarea strategiei și nu pe funcțiile unităţii, asigurarea disponibilității funcțiilor, 

structurilor și proceselor. Colectarea datelor a fost efectuată în perioada Septembrie 2013 şi 

sfârşitul anului 2013. Datorită prioritizării altor activităţi, analiza a fost reîncepută abia la sfârşitul 

verii anului 2014, când au fost colectate datele lipsă şi verificate informaţiile ambigue. Datele 

finale au fost compilate în Septembrie 2014, tot atunci fiind susţinută o prezentarea a 

rezultatelor finale, raportul fiind elaborat ulterior în luna Octombrie.  

3. Analiza a reprezentat cea de-a treia etapă din cadrul programului de AF. În cadrul primei etape a 

fost analizat Aparatul Central al Ministerului Justiţiei iar în etapa a doua, cu o abordare puţin 

diferită, a fost analizat Oficiul Central de Probaţiune. A patra etapă cuprinde alte unităţi care nu 

se află în jurisdicţia MJ, precum Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) analiza căruia este 

aproape terminată, oficiul Ombudsman-ului (care se află la etapa incipientă)şi a altor unităţi ce 

urmează a fi determinate. Rezultatele OCP şi ale CSM au fost utilizate parţial în procesul analitic.  

4. Analiza a acoperit în total 77 de acţiuni ale PA al SRSJ, dintre care majoritatea constituită din 49 

de acţiuni în cadrul DIP (44) şi Centrul de Instruire al DIP (5). DAJ a contribuit cu 18 activităţi 

(toate implementate la momentul efectuării analizei), Centrul de Armonizare a Legislaţiei – 4 şi 

Centrul de Informaţii Juridice – 2 activităţi.  

5. Sarcina implementării strategiei în unităţile corespunzătoare etapei a treia este cu mult mai mică 

decât sarcina unităţilor implicate în MJ.  

6. Analiza activităţilor strategiei „dincolo de prezentul programm de lucru” arată necesitatea 

optimizării în domeniul evidenţei speciale în cadrul DIP şi DAJ. În ambele cazuri, unităţile sunt 

responsabile de asigurarea disponibilităţii de noi funcţii.  

7. Compararea rezultatelor AF deja existente ale MJ, subdiviziunilor subordonate şi  CSM, 

sugerează propuneri de optimizare în domeniul IT, statisticii judiciare, administrarea generală a 

judecătoriilor. Unităţile ar putea fi comasate astfel încât să lucreze într-un mod optimal. În 

general, funcţiile IT în cadrul MJ şi a instituţiilor subordonate, sunt organizate într-un mod 

discutabil, dispersat, fiind parţial date contractorilor privaţi. În cazul statisticii judiciare, există 

probleme similare şi o concetrare a funcţiilor pare a fi necesară.  

8. O privire generală asupra propunerilor de organizare va putea fi oferită după cea de-a patra 

etapă. Analiza Institutului Naţional al Justiţiei (INJ) şi a Procuraturii Generale (PG) precum şi alte 

instituţii cheie din sistemul de justiţie cu tangenţe la implementarea strategiei, nu este încă 

efectuată.  
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Abrevieri 

 

PA SRSJ  Planul de Acțiuni al Strategiei de Reformare a Sectorului Justiției 

B  Planificare/control  bugetar (Categorie Funcțională) 

C  Controlul unităților subordonate/externe  

CIJ  Centrul de Informaţii Juridice 

CAL  Centrul de Armonizare a Legislaţiei 

DAJ  Departamentul de Administrare Judecătorească  

BD  Bază de Date  

DG  Direcţie Generală 

DIP  Departamentul Instituţii Penitenciare 

VM  Viceministru 

AF  Analiza Funcţională 

ENM  Echivalentul unei Norme de Muncă (Capacitatea de lucru a unui angajat full-time)  

I  Administrare Internă  (Categorie Funcțională) 

L  Legislație (Categorie Funcțională) 

MJ  Ministerul Justiției 

OCP  Oficiul Central de Probaţiune  

P  Pilon (Pilonul 1 – 7) 

P  Elaborare Politici (Categorie Funcțională) 

R  Reglementare (Categorie Funcțională) 

S  Servicii pentru  cetățeni și Întreprinderi (Categorie Funcțională) 

CSM  Consiliul Superior al Magistraturii 

TR  Termeni de referinţă 
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Analiza Funcțională a Implementării Planului de Acțiuni al SRSJ  

în Subdiviziunile Ministerului Justiţiei (DIP, DAJ, CIJ, CAL) 

1 Scop, Abordare, și Realizare 

1.1 Scop 

Analiza funcţională a instituţiilor aflate în jurisdicţia MJ a fost prevăzută în activitatea nr 1.14 a planului 

de lucru al proiectului aprobat în conformitate cu Raportul incipient. Conform înțelegerilor preliminare, 

aceasta a fost realizată sub forma unei „AF a Implementării Strategiei”, ceea ce înseamnă că programul a 

fost focusat pe implementarea Planului de Acțiuni. Astfel aceasta era diferită de o AF „standard” care 

tratează cu funcțiile instituțiilor analizate, repartizarea lor în cadrul structurilor organizaționale și alte 

aspecte legate de organizare. Cu toate acestea, o parte a AF a fost de asemenea asociată funcțiilor 

ministeriale. 

Instituţiile analizate:  

- Departamentul Instituţii Penitenciare (DIP) 

- Departamentul de Administrare Judecătorească (DAJ) 

- Centrul de Armonizare a Legislaţiei (CAL) 

- Centrul de Informaţii Juridice (CIJ) 

Analiza (a III-a etapă a Analizei Funcţionale) urmează AF a Aparatului central al MJ (prima etapă 

corespunzătoare activităţii nr. 1.10 din Raportul incipient) şi Analizei Funcţionale a Oficiului Central de 

Probaţiune (a II-a etapă) care a fost efectuată cu utilizarea unei metodologii similare. A IV-a etapă este 

focusată pe alte instituţii precum CSM (în fază de finalizare la momentul scrierii acestui raport; deci 

raportul va conţine unele referinţe preliminare) şi a instituţiei Ombdusman-ului (in fază incipientă).   

1.2 Abordare 

Abordarea a urmărit aplicarea metodologiei cantitative AF KPI, care a fost adaptată pentru cazul și 

scopurile concrete.   Abordarea generală a fost aplicată după cum urmează: 

1. Adaptarea metodologiei KPI scopurilor studiului (diferit de AF clasică); 

2. Prezentarea Metodologiei și instruire pentru șefii unităților implicate;  

3. Completarea a două chestionare (1 = Privire de ansamblu și funcții generale; 2 = implementarea 

PA al SRSJ și activitățile Planului de Acțiuni per unitate); suport permanent privind completarea 

acestora; 

4. Verificarea calității chestionarelor completate; în caz de necesitate a fost cerută optimizarea 

acestora;  

5. Crearea bazei de date meta conform celor 2 chestionare; 
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6. Analiza datelor;  

7. Prezentarea rezultatelor/feedback-ului; Raportarea finală. 

În executarea concretă, pași specifici au fost implementați în paralel. 

1.3 Executarea 

AF a început cu efectuarea unei instruiri pe data de 20.09.2013 a șefilor unităţilor implicate care erau 

responsabili și de completarea chestionarelor ce au fost distribuite în format Excel. Primele date au fost 

primite la sfârşitul anului 2013, dar din cauza altor activităţi  prioritare, analiza iniţială a formularelor 

completate a fost efectuată în Iunie 2014 iar în perioada Iulie – Septembrie au fost colectate datele lispă 

si corectate erorile de completare. O prezentare de feedback a fost susţinută pe data de 12.09.2014 iar 

raportul a fost prezentat pe 31.10.2014.  

Sarcinile proiectului au fost executate de către Dr Axel G Koetz (Expert principal) şi Ion Gonţa (Expert 

local).  

1.4 Date statistice privind implementarea Strategiei 

Până acum, au fost executate 3 etape ale AF în jurisdicţia MJ. MJ însuşi a fost analizat în cadrul unei „AF a 

strategiei” în etapa întâi. În cea de a doua etapă, Oficiul Central de Probaţiune a fost analizat. În prezenta 

etapă nr III, proiectul a elaborat 

Analiza Funcţională a SRSJ în cadrul 

DIP, DAJ, CIJ şi CAL. Ulterior etapei 

nr III, unităţi individuale au fost 

analizate în contextul celei de-a IV-a 

etape precum CSM (în fază de 

finalizare) şi Instituţia Ombdusman-

ului (în fază incipientă).  

La sfârşitul etapei nr III, aproape 

două treimi din activităţile strategiei 

au fost analizate, descrise şi 

atribuite în responsabilitatea 

departamentelor individuale / secţii 

din cadrul instituţiilor majore. Aceasta va face posibilă optimizarea managementului ulterior al 

implementării strategiei. De asemenea, va susţine MJ şi celelalte instituții să definească responsabilităţile 

la nivel de unitate şi personal. Totuşi, la sfârşitul etapei nr. II, sunt încă 178 de activităţi ce urmează a fi 

implementate, dintre care 39 vor fi acoperite de către AF a CSM (a IV-a etapă).  
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2 Rezultate privind organizarea 

2.1 Structurile 

Analiza structurilor arată că doar DIP conţine un număr semnificativ de structuri interne (departamente, 

diviziuni), în timp ce celelalte 3 instituţii aveau fie o structură monolitică (DAJ) fie erau formate din doar 

două subunităţi (CAL, CIJ). Structura DIP-ului este indicată în figura de mai jos. Cele 16 penitenciare nu au 

fost incluse în Analiza Funcţională. Centrul de instruire constituie o unitate separată. Din 2013, unele 

schimbări minore la nivel organizaţional au fost implementate în cadrul DIP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celelalte unităţi nu au o organigramă explicită deoarece nu au nici o substructură corespunzătoare.  

- DAJ: Fără substructură 

- CAL: 2 Subunităţi: Direcţia Armonizare a Legislaţiei şi Direcţia asigurare informaţională  

- CIJ: 2 Subunităţi: Direcţia prelucrare şi difuzare a actelor juridice şi Secţia tehnologii 

informaţionale şi Comunicaţii 
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2.2 Funcţiile 

Analiza celor 4 unităţi a condus la identificarea a 191 de Funcţii individuale, dintre care majoritatea 

formată din 158 de funcţii aparţin Departamentului Instituţii Penitenciare (169 DIP incluzând DIP-CI). DAJ 

a raportat doar 3 funcţii.  

 

2.3 Personalul angajat 

În cadrul AF au fost analizate funcţiile în număr total de 167 de persoane (sau Echivalentul unei Norme 

de Muncă, capacitatea de lucru a unui angajat full-time,  ENM).Marea majoritate aparţine DIP-ului şi  

Centrului de Instruire al DIP. Doar aici avem o structură internă semnificativă cu departamente şi 

diviziuni1.  Cel mai important  grup profesional este constituit din jurişti; cu toate acestea, în special la 

DIP, întâlnim un număr mare de alte profesii 

academice (precum lucrătorii sociali, medicii ş.a.). 

În toate instituţiile numărul personalului non-

academic este foarte mic. Tabelul arată valoarea 

absolută şi distribuţia profesiilor per instituţii în 

procente.  

 

  

                                                           
1 Lista personalului DIP din 20 mai 2014 cuprinde 139 de posturi planificate, dintre care doar 115 posturi (planificate) au participat la AF. 
Diferenţele rezultă din schimbările organizaţionale survenite după efectuarea AF.  Deasemenea, unele posturi nu au fost acoperite de către AF. 
Acestea sunt Directorul şi Directorii adjuncţi (3), şefii de departamente cu diviziunile subordinate, paznicii, personalul responsabil de 
curăţenie/lucrătorii în departamentul de logistică, auditul intern.  
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2.4 Tipurile de funcţii şi suplinirea cu personal  

Pentru cele 3 instituţii care au fost subiectul analizei până acum (MJ, OCP şi DIP), a fost analizată 

distribuirea capacităţii de lucru în dependenţă de Funcţie. Rezultatele sunt după cum şi era de aşteptat. 

MJ are o capacitate semnificativă de responsabilităţi în cele 2 domenii „ministeriale” tipice: Elaborare de 

politici (P) şi Legislaţie (L), precum 

şi în domeniul Supravegherii 

instituţiilor subordonate (S).  

Comparativ, DIP şi OCP furnizează 

funcţii de control şi de 

administrare internă (I), întrucât 

acestea sunt instituţii de 

conducere a oficiilor de 

probaţiune şi respectiv a 

penitenciarelor. Ne-am fi aşteptat 

la mai multe servicii (S), dar de 

fapt cele două instituţii oferă 

servicii prin intermediul oficiile 

teritoriale şi mai puţin prin 

intermediul oficiului central. MJ 

pe de altă parte, încă are anumite 

unităţi ce prestează servicii directe cetăţenilor, astfel partea ce ţine de servicii din volumul total de lucru 

este (prea) mare.   

Interesant este că DIP şi OCP participă într-o oarecare măsură la procesul de elaborare a politicilor şi a 

legislaţiei; aceasta se datorează structurilor încă în dezvoltare din sectorul jsutiţiei şi necesităţii de a 

implica cele două instituţii în procesul de elaborare a politicilor şi a legilor.  

2.5 Deficitul de personal 

Toate unităţile participante suferă de deficit de personal, gradul fiind însă, diferit. Unităţile DIP au 

suplinit 97% din personalul planificat , DAJ – 82%. CIJ şi CAL au mai mult sau mai puţin deficit de 

personal: 

- DIP: 111 din 115 (97%) 

- DAJ: 9 din 11 (82%) 

- CIJ: 8 din 11 (73%) 

- CAL: 11 din 20 (55%) 

Pentru unităţile mici, asemenea deficit de personal poate conduce la probleme majore în implementarea 

funcţiilor, îndeosebi dacă lipsesc specialişti importanţi. 
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2.6 Raportul „cap-coadă” 

Raportul „cap-coadă” descrie relaţia dintre unităţile interne „productive”. În cazul unităţilor analizate un 

raport „cap-coadă” nu a fost calculat ca parte a „randamentului productiv” al acestora dar mai degrabă a 

suportului administrativ oferit altor unităţi. De exemplu, o direcţie a CIJ are grijă de suportul IT acordat 

altor instituţii aflate în jurisdicţia MJ. Dacă aceasta ar fi fost parte a Aparatului Central al MJ, oferirea 

suportului IT către departamente MJ ar fi fost abordată în calitate de unitate de administrare internă; 

însă fiind o unitate în afara Aparatului Central, poate fi abordată ca şi funcţie „productivă”.  

 

2.7 Instruirea 

Calitatea lucrului efectuat depinde foarte mult de calificarea personalului. Instruirea continuă ajută la 

menţinerea nivelului de calificare. În contextul instituţiilor analizate, se observă diferenţe majore la 

capitolul investiţiilor în instruire. Dacă luăm drept repere de comparaţie Ministerul Justiţiei (1,54 zile) şi 

Oficiul de Probaţiune (4,74 zile), DIP cu 7,46 zile şi CAL cu 6,40 zile de instruire pe an demonstrează o 

performanţă excelentă faţă de acestea. CIJ cu 3 zile de instruire este acceptabil, pe când DAJ nu a 

raportat nici o zi de instruire. Consultantul este de părerea că 5 zile de instruire efectuate anual pentru 

fiecare membru de personal ar putea fi suficiente.  

Acest lucru denotă că, luând în consideraţie faptul că efectuarea cursurilor de instruire ar putea varia de 

la an la an, abordarea OCP, DIP, CAL şi CIJ este mai mult sau mai puţin acceptabilă. Întrucât DAJ nu 

organizează deloc cursuri de instruire, 

o schimbare în acest sens ar fi utilă.  
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3 AF a Implementării Strategiei de Reformare a Sectorului Justiției  

3.1 Date statistice 

3.1.1 Categorii Funcţionale şi Acţiuni Strategice (DIP)  

DIP, în calitate de cea mai vastă instituţie analizată, are o structură funcţională după cum urmează: Fiind 

organul central al sistemului 

penitenciar, contribuţia acestuia la 

implementarea strategiei se 

regăsește preponderent în domeniul 

administrării interne şi al controlului. 

32 de acţiuni strategice sunt atribuite 

acestui domeniu. Pe de altă parte, 

cuprinde şi planificarea de politici 

legislaţie, ceea ce constituie alte 16 

activităţi strategice. Activităţi 

strategice privind funcţiilor 

„bugetare” nu i-au fost atribuite. 

În evaluarea pe termen mediu a 

implementării PA al Strategiei, ar 

trebui pus în discuţie faptul dacă performanţa sistemului penitenciar ce ţine de managementul financiar 

ar putea deveni un (nou) subiect în cadrul PA al Strategiei sau deja nu se mai poate nimic de făcut în 

acest domeniu.  

3.1.2 Piloni şi Unităţi  

Activităţile SRSJ ale celor 4 instituţii corespund diferitor „piloni” ai Strategiei. Grila de mai jos arată 

distribuţia acestor activităţi. În timp ce MJ are activităţi ce sunt încadrate în toţi pilonii strategiei, situaţia 

în cadrul unităţilor operaţionale este diferită, facţiunile fiind cuprinse în doi piloni strategici. Acest lucru 

nu este surprinzător, întrucât MJ este responsabil 

de întreg sistemul judiciar în timp ce subdiviziunile 

sunt responsabile doar de anumite domenii.  

În calitate de unitate administrativă 

judecătorească, acţiunile DAJ sunt încadrate în 

Pilonul 1 iar acţiunile CAL în Pilonul 7 deoarece aici 

sunt cuprinse acţiunile ce ţin de integrarea 

europeană. Marea majoritate a activităţilor 

atribuite DIP-ului sunt cuprinse în Pilonul 6.  
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3.1.3 Rolul Unităţilor DIP în implementarea Strategiei  

În total 10 din 15 unităţi participante ale DIP sunt implicate în implementarea acţiunilor Strategiei. În 

frunte se află – Departamentul Educaţional - Psihologic cu 14 acţiuni şi Unitatea de RU cu 10 acţiuni 

strategice. Două unităţi sunt responsabile pentru implementarea a 4 acţiuni, celorlalte şase unităţi le 

revin de la 1 la 3 acţiuni 

strategice.  

Fără mari diferenţe interne, DAJ 

a fost  responsabil de 18 acţiuni 

(toate realizate) iar celelalte 

două, cu 2 subunităţi fiecare, de 

1 şi respectiv 4 activităţi.  

 

 

 

 

3.1.4 Leadership 

DIP are rol de principală instituţie implementatoare responsabilă pentru 27 din acţiuni şi de instituţie 

implementatoare secundară pentru alte 17 acţiuni. Principalul suport, până acum, a fost oferit unităţilor 

MJ responsabile de anumite 

direcţii strategice.  

DAJ şi CIJ au fost active doar în 

calitate de instituţii 

responsabile  în timp ce pentru 

CAL situaţia a fost una mixtă. Cu 

toate acestea, cu excepția DAJ, 

unităţile mici nu au fost prea 

mult implicate în 

implementarea Strategiei. 
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3.1.5 Depăşesc acţiunile strategice Programul de Lucru al subdiviziunilor? 

În majoritatea cazurilor, activităţile strategiei au fost corespuns domeniului de aplicare al 

responsabilităţilor cotidiene ale subdiviziunilor analizate; doar în puţine cazuri realizarea acţiunilor a 

depăşit cadrul obişnuit de lucru.  

Pentru DIP, raportul este de 35 la 6 acţiuni ce depăşesc programul obişnuit de lucru şi anume  în cadrul 

direcţiei de evidenţă specială cu privire la minorii aflaţi în detenţie, îmbunătăţirea evidenţei 

înregistrărilor electronice a cazurilor şi cu privire la cursuri de instruire.  

Pentru CAL, raportul era de 2:2; 

pentru CIJ toate acţiunile 

corespundeau cadrului obişnuit 

de lucru. În cadrul DAJ, 9 din 18 

acţiuni strategice depăşeau 

programul actual de lucru, şi 

anume privind acţiunile ce ţin 

de renovarea sediilor 

instanţelor de judecată, 

gestionarea electronică a 

dosarelor şi efectuarea 

sondajelor în rândul 

justiţiabililor. 

 

3.2 Perioada de implementare a PA al SRSJ  

3.2.1 DIP, Durata Activităţilor calculată în luni  

Durata de implementare a 

acţiunilor atribuite DIP-ului este 

foarte variată, începând de la 6 

luni la 4 ani; totuşi majoritatea 

acţiunilor au o durată de 

implementare de 9 luni sau 1,2,3 

ani. Cel mai probabil, timpul 

necesar implementării unei 

acţiuni nu a fost calculat cu 

precizie în baza unei analize 

corespunzătoare; cel mai probabil 

că în momentul planificării s-a 

urmărit o schemă de bugetare bazată pe bugetul anual. De exemplu, acţiunile cu cea mai mare durată de 
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implementare au termenul de 3 sau 4 ani, între 2 şi 3 ani este doar o singură acţiune (2,4  ani) iar între 3 

şi 4 ani nu este nici una. 

Datorită faptului că acţiunile DAJ (18) au fost deja realizate iar alte unităţi au fost implicate doar la 4 şi 

respectiv 1 acţiune, o statistică similară pentru acestea nu a fost creată.  

 

3.2.2 Planul perioadei de implementare: Începutul, Sfârşitul şi Acţiunile Cumulate  

Unul dintre cele mai importante subiecte este utilizarea totală a perioadei de implementare, începutul şi 

sfârşitul activităţilor. Graficul 

alăturat arată că majoritatea 

acţiunilor (între 20 şi 30) au fost 

active în paralel între începutul 

lui 2013 şi sfârşitul lui 2014. Din 

trimestrul IV, 2014, numărul 

acţiunilor planificate scade la 5-

10 care au o durată aproape 

până la sfârşitul perioadei de 

implementare a PA. 35 de 

acţiuni au fost începute în I-ul 

trimestru din 2013 iar 35 de 

acţiuni îşi sfârşesc perioade de 

implementare  în al IV-lea trimestru din 2014. Aceasta descrie principala perioadă de activitate pentru 

DIP. Pe parcursul anilor 2015 şi 2016, doar un număr limitat de acţiuni în curs de implementare necesită 

a fi urmărite.  

3.3 Analiza volumului de muncă  

3.3.1 Progresul general al Implementării PA al SRSJ şi Volumul de muncă 

Comparativ cu situația din cadrul MJ, 

volumul de muncă privind acțiunile 

strategiei în subdiviziuni mai curând 

limitat. DIP-ul are doar 2,93 ENM 

(Echivalentul Normei de Muncă) rămas 

pentru următorii 2 ani. Situația est 

similară și pentru celelalte subdiviziuni 

mai mici. DAJ pretinde a fi realizat toate 

acțiunile strategice iar pentru celelalte 
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două unități volum de muncă rămas este minor. 

Acest fapt demonstrează iarăși că PA al SRSJ a fost mai mult orientat către Minister iar rezultatele 

cumulative ale analizelor efectuate subdiviziunilor sunt mai mici comparativ cu cele venite din partea 

departamentelor ministeriale.  Acest lucru este parțial explicabil întrucât o parte substanțială a 

activităților ține de modificări legislative și instrumente de management la nivel înalt.  

3.3.2 Volumul general de muncă per Unitate (DIP) 

Volumul de muncă privind acțiunile Strategiei în cadrul DIP diferă masiv de la unitate la unitate. Cu toate 

acestea, cu un volum de muncă 

maxim calculat la 1,8 ENM pentru 

toate activitățile ce țin de Strategie, 

volumul de muncă adițional este mult 

mai mic și neînsemnat pentru 

majoritatea unităților.  

Aceasta este o imagine diferită, 

comparativ cu situația MJ unde un 

singur departament are un volum de 

muncă asociat Strategiei mai mare 

decât personalul existent. La 

momentul efectuării analizei 

funcționale, majoritatea sarcinilor au fost executate (culoarea albastră a coloanelor) și pentru 

majoritatea unităților a rămas doar un volum minor de muncă ce urmează a fi efectuat. Sarcinile rămase 

sunt concentrate în unitățile de RU și, o mică parte, în unitățile Logistică, Securitate și Evidență Specială.  

 

3.3.3 Volumul de muncă conform capacităților disponibile  

Volumul de lucru asociat Strategiei nu este unul semnificativ dacă comparăm cu dimensiunile unităților. 

Unitatea din cadrul DIP responsabilă de Educație, Psihologie și Asistență Socială (8 - personal participant) 

au cel mai înalt volum de muncă calculat la 17 ENM, urmate apoi de unitatea de Evidență Specială 

(personalul participant - 8, plus 1 Șef de departament) cu 1,3 ENM și Resurse Umane (personal 

participant - 11) cu 1 ENM. Volumul de muncă în alte unități DIP precum și în celelalte 3 instituții 

analizate este mai mult nesemnificativ și relativ. Pentru comparație, doar Departamentul Elaborare a 

Legislației din cadrul MJ (capacitatea de 7 ENM) era responsabil de 126 acțiuni cu un volum de muncă de 

11 ENM.  
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4 Considerații și Lecții Învățate  

În urma efectuării Analizei Funcționale  poate fi afirmat faptul că volumul de lucru asociat implementării 

Strategiei nu reprezintă o problemă pentru unitățile subordonate ale MJ. În toate cazurile, necesitatea 

de resurse este destul de scăzută și majoritatea activităților sunt oricum parte a cadrului de sarcini ale 

unităților respective. În unele cazuri, acțiunile au fost deja realizate la un nivel înalt sau chiar 

implementate deplin. La momentul actual, nu este necesară suplinirea unităților cu resurse adiționale. 

În ce privește structura generală, se prezintă următoarele constatări care ar putea conduce la schimbări 

structurale și/sau procedurale.  

1. DAJ și CSM. În contextul unei alte AF, Proiectul a analizat Consiliul Superior al Magistraturii2. 

Aceste două instituții ar putea prezenta efecte sinergetice pronunțate cel puțin în domeniile ce 

țin de ”statistici” și ”finanțe”.  Activitățile CSM și DAJ sunt foarte similare. Din punct de vedere 

organizațional nu este convenabil de a avea două unități care fac lucruri similare în paralel. 

Comparând cu situația din alte țări se poate considera comasarea acestora.    

2. Strategiile CIJ și ICT în jurisdicția MJ. O subunitate a CIJ este responsabilă de chestiunile generale 

ce țin de ICT în jurisdicția MJ. Ministerul însuși nu are o unitate lucrativă atribuită ICT. În general, 

chestiunile ICT nu par a fi gestionate cu prioritatea și capacitatea necesară. O parte a suportului 

și consultanței IT este prestată din exterior, de exemplu în CSM. 

3. Deficit masiv de personal în cadrul CAL. Aproape 55% din capacitatea de resurse a CAL lipsește. 

Există suprapuneri structurale parțiale cu CIJ, întrucât CAL-DAJ și CIJ gestionează fiecare în parte 

baze de date ce țin de domenii similare. Din punct de vedere organizațional ar putea fi discutată 

clasificarea unităților și a sarcinilor din perspective diferite. Bazele de date privind armonizarea 

legislației, informațiile juridice și legislația ar putea forma un singur grup; managementul 

asigurării  instanțelor judecătorești cu baze de date, Serviciile pentru  cetățeni și Întreprinderile 

pot forma al doilea grup, în timp ce ICT-ul general al SRSJ și suportul ICT acordat tuturor 

instituțiilor aflate în jurisdicția MJ ar putea forma al treilea grup.  

4. În timp ce departamentul de Protocol și Relații cu Mass Media este responsabil de pagina 

Facebook a Ministerului, informația pentru pagina web este  plasată la nivel tehnic de către CIJ. 

Comparând, pagina de Facebook nu arată mai rău decât pagina web a MJ. Se recomandă a 

considera concentrarea acestor funcții în cadrul departamentului Protocol și Relații cu Mass 

Media. Editarea informației pe un site web nu necesită capacități IT specifice.  

5. Concentrarea activităților ce țin de Strategie ”peste programul de lucru” indică necesitatea 

actualizării planului de lucru în special pentru departamentele ”evidență specială” (la DIP) și DAJ. 

Departamentele ar trebui să-și asume noi responsabilități; aspect ce ar putea fi corelat cu 

modificările generale  în structura organizațională și de subordonarea.  

Dr Axel G Koetz 

Chişinău  31 Octombrie 2014 

                                                           
2
 Proiectul va pune la dispoziție un raport separat privind constatările CSM.  


