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Sumar executiv 

1. La momentul efectuării Analizei, Aparatul Central al Ministerului Justiției era format din 3 

Viceminiștri, un Agent Guvernamental  la CEDO la nivel superior, 2 Direcții generale (DG), 2 

departamente cu 4 și respectiv 3 subdiviziuni și alte 18  departamente/secții, acestea erau 

divizate în aproximativ 3 ”diviziuni”. Altele, în parte departamente mari sau sub formă de alte 

unități din afara aparatului central (precum Departamentul Instituții Penitenciare) nu au fost 

incluse în analiză.  

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

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

structurilor și proceselor.  Colectarea datelor a fost efectuată în perioada August 2013 (a 

început cu un Atelier de lucru) și 20 Septembrie. Toate cele 25 de departamente de nivel 

inferior (18+4+3) au participat în cadrul analizei bazate pe chestionare. Raportul are la bază 

prezentarea privind rezultatele, care a fost finisată în Octombrie 2013 și prezentată pe 16 

Decembrie 2013. Rezultate detaliate sunt disponibile într-o listă cantitativă a funcțiilor și o 

listă de implementare a sarcinilor pe Strategie.  

3. Pentru Aparatul Central al  MJ, au fost identificate 178 de funcții care erau implementate de 

către un personal de 142 (planificat) și respectiv 130 (actual), incluzând nivelele manageriale 

superioare și de mijloc. În ce privește funcțiile, 10% din acestea erau destinate elaborării de 

politici, 27% legislației, 5.1% controlului diviziunilor subordonate, 6.4% reglementării, 30.3% 

prestării de servicii, 18.4% administrării interne și 2,7% planificării bugetului și controlului.  

4. Planul de Acțiuni pentru implementarea Strategiei de Reformare include 488 de acțiuni 

individuale, dintre care Aparatul Central al MJ este implicat în 196 de acțiuni. Sunt implicate 

11 din 24 de unități de nivel inferior (departamente sau secții), în timp ce 13 alte unități nu au 

fost implicate. Capacitatea totală de lucru calculată pentru implementarea PA pe Strategie 

era de 22.41 ENM (Echivalentele Normei de Muncă sau anul de muncă al unui angajat). La 

începutul celui de-al treilea semestru al anului 2013, volumul de lucru rămas constituia 

12,215 ENM. La calculare s-a luat în considerație și activitățile care erau îndeplinite parțial; 

aici volumul de lucru a fost împărțit.  

5. Patru unități (Direcția Generală Legislație, Executorii judecătorești, Notarii și 

Interpreții/Traducătorii din cadrul Direcției Profesii și servicii juridice) suportă cea mai mare 

parte a sarcinilor; cu toate acestea, în multe cazuri lucrul legat de implementarea PA al SRSJ a 

coincis cu programul normal de lucru al unității respective și, în măsura în care, nu a putut fi 

văzut ca volum de lucru adițional.  

6. Cu Lista de Funcții și Lista Implementării PA al SRSJ elaborate, managementul MJ are acum un 

instrument de coordonare aplicabil pentru a suporta deciziile organizaționale și strategice la 

nivel de MJ. 

7. Propunerile principale legate de implementarea Strategiei au fost de a suplini personalul ce 

se ocupă cu elaborarea legislației după cum a fost planificat și de a îmbunătăți controlul 

privind volumul de lucru pentru etapa ulterioară de implementare. Diviziunea ”e-
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transformare” este una extrem de importantă dar cu personal insuficient, funcțiile asociate 

acesteia fiind neglijate.  

8. Propunerile principale legate de funcții și structuri au fost de a optimiza structura 

subdiviziunilor, suplinind lista personalului conform numărului planificat, îmbunătățind 

capacitățile pentru suportul administrativ și în domeniul IT. De asemenea, re-atribuirea 

funcțiilor de prestări servicii (de exemplu ”apostila”) structurilor subordonate ar putea fi luată 

în considerație.  
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Abrevieri 

MJ  Ministerul Justiției 

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

TR  Termeni de Referință 

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

AF  Analiza Funcțională 

DG  Direcție Generală 

VM  Viceministru 

BD  Bază de date 

P  Pilon (Pilonul 1 – 7) 

P  Elaborare Politici (Categorie Funcțională) 

L  Legislație (Categorie Funcțională) 

C  Controlul unităților subordonate/externe  

R  Reglementare (Categorie Funcțională) 

S  Servicii pentru  cetățeni și Întreprinderi (Categorie Funcțională) 

I  Administrare Internă  (Categorie Funcțională) 

B  Planificare/control  bugetar (Categorie Funcțională) 
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Analiza Funcțională a Implementării PA al SRSJ în Aparatul Central al 
Ministerului Justiției, Moldova  

1 Scop, Abordare, și Realizare 

1.1 Scop 

Analiza Funcțională a MJ a fost prevăzută în activitatea Nr. 1.10 a planului de lucru al proiectului 

aprobat în conformitate cu Raportul inițial. 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.  

La fel precum AF a Aparatului Central al MJ efectuată în contextul implementării Strategiei, au fost 

efectuate exerciții similare și în alte instituții precum: 

- Departamentul Instituții Penitenciare 

- Oficiul Central de Probațiune 

- Departamentul de Administrare Judecătorească 

- Centrul de Armonizare a Legislației 

- Centrul de Informații Juridice 

Analizele Funcționale respective au fost efectuate în cadrul activității Nr. 1.14 a Planului de Lucru și 

vor fi subiectul unui alt raport corespunzător. În acest raport, vor fi făcute referințe doar privind 

anumite date statistice generale.  

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;  
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5. Interviuri cu șefii de departamente și cu alte diviziuni subordonate (administrare, legislație, 

profesii juridice, agent guvernamental); au fost realizate interviuri suplimentare conform 

necesității;  

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

7. Analiza datelor;  

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

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

1.3 Realizarea 

AF a început cu prezentarea unei instruiri pe data de 8 August 2013 șefilor de departamente implicate 

care erau responsabili și de completarea chestionarelor ce au fost distribuite în format Excel. Dată de 

referință a fost 31.07.2013/01.08.2013 (=sfârșitul celui de-al II-lea semestru din 2013).  

Șefii de departamente din cadrul MJ au fost asistați de către proiect cu o ”linie fierbinte” 

telefonică/internet; de asemenea a fost acordat suport direct în completarea formularelor de către 

echipa proiectului care s-a întâlnit cu fiecare șef de departament cel puțin o dată pe parcursul 

completării chestionarelor. Departamentele Generale şi şefii de departamente cu direcţiile 

subordonate au for intervievaţi separat privind sarcinile şi funcţiile individuale ale acestora. Pe 

parcursulul fazei de colectare a datelor, a fost înfăptuit un control permanent privind calitatea 

rezultatelor. Analiza datelor a fost completă după această etapă fiind create două baze de date 

principale: 

a) Baza de date a funcţiilor ministeriale şi utilizarea resursele corespunzătoare (BD1) 

b) Baza de date privind implementarea strategiei (BD2) 

Datele sunt valabile pentru MJ în format electronic. O prezentare finală a rezultatelor a fost oferită pe 

16 Decembrie 2013, în cadrul unui workshop de feedback destinat Ministerului şi tuturor 

colaboratorilor. Acest raport sumarizează rezultatele principale ale prezentării.  

Data finală privind colectarea datelor pentru documentare a fost 20 Septembrie 2013, astfel, 

schimbările intervenite în lunile ulterioare nu pot fi luate în consideraţie. Cu toate acestea, evoluţii 

importante au avut deja loc. De asemenea, s-a înaintat, desigur, cu implementarea Strategiei. 

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

local).  
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1.4 Date statistice privind implementarea proiectului  

25 de Unităţi ale MJ, în principal departamente şi secţii, au fost implicate în cadrul AF. Toate 25 au 

completat Formularul Nr 1 al AF, 

furnizînd o vedere generală a 

funcţiilor ministerului. Adiţional, au 

avut loc interviuri cu şefii a 4 unităţi 

de nivel mediu, care nu au fost 

solicitate să completeze 

chestionarul, întrucît acestea au fost 

completate de către şefii  unităţilor 

subordonate. Funcţiile nivelului 

superior au fost definite de către 

echipa proiectului. În total, au fost 

identificate 177 de funcţii 

individuale ceea ce reprezintă 142 ENM. Doar 11 unităţi au participat la completarea Formularului nr 

2, care se referă la implementarea Planului de Acţiuni al SRSJ. Celelalte 14 unităţi nu erau implicate în 

implementarea PA SRSJ. Aceasta înseamnă că doar o parte din Minister este întradevăr implicată în 

lucrul legat de PA SRSJ, fapt ce duce la un volum mai mare de lucru pentru departamentele 

respective. Doar 11 unităţi au fost implicate în implementarea a 196 de acţiuni ale PA SRSJ, ceea ce 

reprezintă 40% din totalul de 488 de acţiuni definite în PA.  

2 Rezultate privind organizarea  

2.1 Structurarea personalului  

În Formularul Nr 1, Unităţile au furnizat informaţie despre cantitatea şi structura personalului 

acestora. În total, au fost identificate 142 ENM conform planului, dintre care 133 aparţin unităţilor 

care au completat Formularul A. Ministrul, Viceminiştrii şi Şefii departamentelor de nivel mediu, care 

au participat doar la interviuri, formează restul grupului.   

Personalul Ministerului Justiţiei, constă, conform planului, din 109 angajaţi cu studii superioare 

juridice, 21 dintre angajaţi având alte studii (de exemplu economice) şi doar 3 angajaţi nu au studii 

superioare.  
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În timp ce raportul 

dintre posesorii de studii 

juridice şi cei ce posedă 

alte studii este de înţeles 

pentru un Minister al 

Justiţiei, este remarcabil 

de a vedea numărul mic 

al personalului 

administrativ. Aceasta 

înseamnă că chiar şi 

lucrul administrativ este făcut de către angajaţi cu studii superioare; secretari, dactilografi, curieri sau 

arhivari aproape că nu există.  Serviciile tehnice legate de clădirea MJ, nu sunt în responsabilitatea 

Ministerului. Acestea sunt asigurate centralizat pentru toate ministerele.  Serviciile IT de asemenea 

nu fac parte din cadrul MJ şi sunt asigurate de către departmaentul corespunzător al Centrului de 

Informaţii Juridice. De facto, MJ nu are competenţe semnificative în IT.  

8 persoane sunt asigurate în cadrul MJ de către alte instituţii (de exemplu donatori internaţionali).  

În contextul analizei structurale a personalului, au fost analizate şi investiţiile MJ în instruirea 

personalului. În total, au fost constatate 205,5 zile de instruire pentru 119 angajaţi, ceea ce reprezintă 

1,72 zile de instruire pentru o persoană anual. Aceasta este mai degrabă o investiţie minoră.  

2.2 Tipuri de funcţii şi Supliniri de personal  

Pentru această AF specifică, au fost definite următoarele tipuri de funcţii, toate funcţiile identificate 

fiind atribuite unuia din următoarele grupuri:  

P Elaborare Politicilor 

L Legislaţie  

C Controlul unităţilor subordonate/externe 

R Reglementare  

S Prestări Servicii 

I Administrare Internă  

B Planificare/control  bugetar   
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Distribuţia capacităţii de personal în dependenţă de tipuri diferite de funcţii demonstrează pe ce 

categorii se focusează Ministerul. Trei funcţii principale: elaborarea de politici, legislaţie şi controlul 

unităţilor subordonate – 

reprezintă aproape 60 (din 

133) ENM. Serviciile 

interne şi Planificarea 

bugetară reprezintă 30 

ENM. Reglementarea 

reprezintă 9 ENM. 

Remarcabil este 

procentajul înalt ce revine 

funcţiilor unităţilor ce 

prestează servicii – 43 

ENM. Această valoare pare 

a fi oarecum înaltă pentru 

un Minister în calitatea sa de instituţie de nivel superior. Ministerul ar trebui să considere delegarea 

funcţiilor de acest gen instituţiilor subordonate.  

2.3 Deficituri de personal  

Analiza cantitativă a disponibilului de personal a funcţiilor implementate de către departamente 

conform planului şi în realitate, arată existenţa unui deficit de personal per funcţie. Cel mai mare 

deficit este înregistrat de Departamentul Legislaţie (-3,79 ENM) şi Prestări servicii (-3,85 ENM). Cu 

toate acestea, în raportul capacitate existentă/planificată, se evidenţiază deficitele din cadrul 

direcţiilor responsabile de controlul instituţiilor subordonate (-28%) şi Bugetare (-15%) ca fiind cele 

mai mari. În ce privește reglementarea, nu există deficit de personal.  

Analiza deficitului de personal arată clar unde sunt necesare supliniri, în particular, în trei domenii 

principale: Legislaţie, Control şi Prestări servicii. Cu toate acestea, funcţiile ce ţin de prestări-servicii 

trebuie să fie revizuite 

privind poziţionarea lor 

ulterioară în Aparatul central 

al MJ, activităţile acestora 

putând fi repartizate 

instituţiilor subordonate 

(existente).  
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2.4 Raportul „cap-coadă”  

Raportul „cap-coadă” descrie relaţia dintre unităţile „productive” („Capul”) şi acele care se ocupă cu 

administrarea internă („Coada”). Cu cât ponderea unităţilor productive este mai mare cu atât 

unitatea este mai 

eficientă. În AF, a fost 

stabilit al treilea grup care 

se ocupă cu prestarea 

serviciilor şi 

implementarea 

regulamentelor care 

defapt nu reprezintă 

sarcina Ministerului ci a 

unităţilor subordonate. 

Această analiză a MJ arată 

o structurare mai puţin 

eficientă  cu doar 21% din 

personal utilizat pentru administrarea internă.  

Trebuie luat totuşi în consideraţie şi faptul că tot suportul tehnic este asigurat de către Guvern şi 

poziţiile respective nu fac parte din bugetul Ministerului. Suportul IT este asigurat de către Centrul de 

Informaţii Juridice, nu există aproape nici o capacitate IT în cadrul Minsiterului, fapt ce nu este 

întotdeauna pozitiv. Suportul secretarial şi serviciile de oficiu aproape că nu există, respectiv aceste 

funcţii sunt suportate de către personalul cu studii superioare existent în Minister.  
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3 AF a Implementării SRSJ  

3.1 Date statistice 

3.1.1 Categorii Funcţionale şi Acţiuni Strategice  

În total, 126 din 196 de acţiuni din PA SRSJ sunt aferente legislaţiei, 44 planificării de politici şi doar 

câteva sunt aferente altor categorii funcţionale. Legislaţia în această definiţie este efectuată de către 

numeroase 

departamente 

implicate care 

pregătesc actele lor 

normative specifice, pe 

când Direcţia Elaborare 

a Actelor Normative 

joacă un rol cheie 

aferent funcţiei.  

Aceasta demonstrează 

că  strategia de 

reformare, în ce 

priveşte partea MJ, 

reprezintă întradevăr un plan de reformare pentru cadrul legal şi de reglementare şi mai puţin un 

program destinat „reformei administrative” clasice destinate structurărilor de personal.  

3.1.2 Pilonii şi Unităţile  

Cât de diversificat sunt aceşti piloni structuraţi? Există piloni clar atribuiţi unei unităţi anume sau, mai 

mult sau mai puţin, toate unităţile sunt implicate în acest proces? Analiza rezultatelor arată că din 

partea Aparatului 

Central al MJ, între 2 

şi 6 unităţi sunt 

implicate în piloni, 

plus unităţile din 

departamentele 

externe ale MJ şi alte 

părţi interesate. 

Majoritatea pilonilor 

sunt dominaţi de 

către 2 unităţi 
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organizaţionale, doar în Pilonii (3) şi (4) sunt implicate 5 unităţi, în pilonul (7) fiind 6 unităţi implicate. 

Cum unităţile organizaţionale ale MJ au luat conducerea implementării acţiunilor în 2/3 din cazuri (a 

se vedea), destionarea pilonilor pare a nu fi atât de comlicată. Cu toate acestea, un număr mare de 

instituţii externe a trebuit a fi luat în consideraţie.  

3.1.3 Acţiuni, Piloni şi Unităţi  

 

Distribuirea acţiunilor între cei 7 Piloni, poate fi văzută după cum urmează. În mod evident, cea mai 

complexă structură poate fi recunpscută în Pilonul 3 cu 5 unităţi ministeriale implicate şi 66 de 

acţiuni. Pilonul 3 este dominat de acţiuni implementate de către unităţile Direcţiei Profesii şi Servicii 

Juridice, actualizând cadrul pentru notari, executori și asistența juridică. Pilonul 7, pe de altă parte, 

cuprinde 19 acţiuni aflate în responsabilitatea a 7 unităţi ministeriale. Departamentul legislativ este 

puterniv implicat în aproape toţi pilonii şi are un rol dominant în Pilonul 1, 2, 4 şi 6. Diagrama arată ce 

unităţi şi câte acţiuni are în portofoliul diferitor piloni. Aceasta, evident, încă nu ne spune nimic 

despre volumul de lucru ci doar despre necesităţile manageriale.  

 

3.1.4 Rolul unităţilor în Implementarea Strategiei  

În majoritatea cazurilor, unităţile nu doar că sunt implicate în implementarea PA al SRSJ dar sunt 

responsabile de implementarea acestora. Acest rezultat 

este cu atât mai interesant dacă analizăm implicarea 

unităţilor din afara ministerului sau unităţile din afara 

aparatului central. În 83% din cazuri, sunt responsabile 

unităţile corespunzătoare ale MJ, în timp ce în 14% ele 

susţin alte unităţi. În 3% situaţia este neclară.   
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3.1.5 Depăşesc Activităţile Strategiei programul de luru al Unităţilor organizaţionale? 

Activităţile strategiei, în 2/3 din cazuri sunt asociate progrmaului normal de lucru al unităţilor 

implicate; 1/3 depăşesc programul de lucru. Până când, 2/3 din cazuri privind implementarea 

strategiei, mai mult sau mai 

puţin accelerează lucrul care 

oricum trebuie să fie făcut, în 

cadrul unui program clar şi a unui 

scop stabilit. În 1/3 din cazuri, 

unităţile se confruntă cu subiecte 

care până atunci nu erau incluse 

în agenda acestora.  

Acesta ar putea fi un motiv 

pentru faptul că, cu excepţia 

domeniului de elaborare a 

actelor normative, unităţile nu 

erau atât de încărcate cu lucrul aferent strategiei. Acestea făceau ceea ce oricum trebuiau să facă, în 

conformitate cu agenda lor obişnuită. Activităţi obişnuite au fost pur şi simplu înlocuite cu activităţi 

ale strategiei, deci este sub semnul întrebării dacă acestea pot fi văzute ca volum „adiţional” de lucru.  

 

3.2 Calendarul Implementării PA al SRSJ  

3.2.1 Durata activităţilor 

Majoritatea din cele 

196 de activităţi ale 

PA au fost planificate 

pentru 6 luni, 1 an 

sau 2 ani. Pe de altă 

parte, un număr de 

activităţi au fost 

planificate pe toată 

durata de 

implementare a PA.   

Surprinzător, dar 

aproape că nu a fost 

nici o activitate  cu 

durata între 2 şi 4 ani 
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(24 la 48 de luni).  Acest lucru suspectează calitatea planificării, întrucât doar duratele standard au 

fost alese şi de exemplu, duarata de „21 luni” a fost aleasă doar de 4 ori, în timp ce „24 de luni” de 21 

de ori.  

Poate fi de aşteptat ca activităţile să fi fost planificate fie pentru o prea scurtă sau prea lungă 

perioadă de timp, comparativ cu necesităţile reale. În aşa caz, mai târziu ar putea fi necesară 

extinderea duratei de timp pentru activităţile planificate pentru prea puţin timp, în timp ce în 

celelalte cazuri nu se va întâmpla nimic.  

 

3.2.2 Perioadele planificate pentru început şi sfârşit  

Majoritatea activităţilor au început odată cu începerea implementării Strategiei în I-ul semestru al 

anului 2013. Aproape toate activităţile au fost începute cel târziu I-ul semestru din 2014 (curba 

albastră). Un număr mare de acţiuni urmează a fi implementate în decurs de 1, 2 sau 3 ani mai târziu 

(curba roşie). Iarăşi, un număr mare de activităţi urmează a fi finisate odată cu sfârşitul perioadei de 

implementare a Strategiei.  

3.2.3 Termenii de timp planificaţi pentru activităţile cumulative  

Comparaţia dintre curbele ce indică startul cumulativ şi periaoda de implementare arată că 

majoritatea activităţilor sunt în curs de desfăşurare în paralel pe parcursul lui 2013, şi majoritatea 

activităţilor vor fi implementate până la sfârşitul anului 2014 (planificat). Barele portocalii arată 

numărul activităţilor care sunt „active” în trimestrul respectiv. După sfârşitul lui 2014, conform 

planului, pentru următorii ani rămâne doar un număr mic de 17-20 de activităţi a fi implementate. Ar 

trebui oricum, să fie de aşteptat ca în această perioadă, un număr semnificativ de acţiuni nu vor fi 

implementate încă, de exemplu din cauza planificării prea optimiste sau a  dificultăţilor neaşteptate 

ce ar putea să apară.  
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3.3 Analiza volumului de lucru  

3.3.1 Volumul de lucru general per Unitate  

Analiza arată că în Aparatul Central al MJ au fost planificate în total 21 ENM pentru implementarea 

strategiei. Aproape jumate din volumul de lucru este concentrat în Departmentul Legislaţie, o altă 

mare parte în 3 unităţi ale departamentului Profesii Juridice.  

După cum a fost deja specificat, în multe cazuri, volumul de lucru aferent strategiei nu este un volum 

„adiţional” real pentru departamente. De exemplu, 3 unităţi în Departamentul Profesii Juridice, 

trebuie să lucreze oricum la elaborarea bazelor legale respective. În alte unităţi, precum cea 

Economico-

Financiară, 

Servicii 

administrative 

(care defapt sunt 

Achiziţii Publice)  

şi Resurse Umane, 

volumul de lucru 

aferent strategiei 

este neglijabil. 3 

departamente – 

DAMEP, Cabinetul 

Ministrului şi 

Legislaţie trebuie 

să facă faţă cu un 

volum de lucru adiţional semnificativ, în particular Direcţia Legislaţie. Acest departament, în acelaţi 

timp, a suferit de lipsă de personal, 2 poziţii nefiind suplinite.  

 

3.3.2 Strategia aferntă Capacităţii Unităţilor  

Relaţia dintre volumul de lucru aferent PA al SRSJ şi capacitatea unităţii respective reprezintă un bun 

indicator al sarcinii suplimentare a unităţii. Pentru Departamentul Legislaţie, necesarul general de 

resurse conform implementării strategiei este planificat pentru o perioadă de aproximativ 5 ani, 

depăşind cu 20% capacitatea necesară unităţii pentru efectuarea lucrului corespunzător. 
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3.3.3 Volumul de lucru şi progresul implementării PA al Strategiei  

Analiya Funcţională a fost efectuată în Septembrie 2013. În acea perioadă, multe activităţi erau deja 

începute şi implementate. Graficul arată raportul volumului de lucru în ENM între activităţile 

implementate şi 

cele în curs de 

implementare.  

Cantitiativ, în jur 

de aproape 50% 

din activităţi erau 

deja 

implementate la 

momentul 

efectuării AF. 

50% din activităţi 

urmau să fie 

implementate în 

viitor. În special, 

volumul de lucru pentru Direcţia de Elaborare a Actelor Normative, Executorii Judecătoreşti, Secţiile 

Notariat şi Interpreţi era relativ înalt.  Până la acest moment, necesitatea suplinirii aecvate de  

personal a unităţilor ce se confruntă cu cea mai importantă sarcină a implementării strategiei, rămâne 

un subiect important.  
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4 Consideraţii şi lecţii învăţate 

4.1 Implementarea Strategiei 

Scopul principal al AF a fost analiza implementării strategiei; astfel AF a reprezentat o abordare 

„atipică”. Nu poate fi comparată cu o AF tipică asociată executării funcţiilor şi problemelor legate de 

distribuirea funcţiilor.  

- Aproape 50% din activităţile PA al SRSJ, 196 din 488, revin în sarcina Aparatului Central al MJ.  

- Din punct de vedere funcţional, o majoritate copleşitoare de 196 activităţi este distribuită în 

două departamente: 

o Direcţia de elaborare a acelor normative; 

o Direcţia profesii şi servicii juridice, în special Secţia Notariat, Executori Judecătoreşti, 

Interpreţi şi Traducători.  

- În timp ce Direcţia de elaborare a actelor normative este supraîncărcată (în special din cauza 

posturilor nesuplinite), volumul de lucru pentru alte unităţi este mai scăzut. Doar 11 din 24 

unităţi de nivel inferior sunt implicate în implementarea PA al Strategiei în general.  

- În majoritatea cazurilor, activităţile strategiei sunt parte din programul normal de lucru a 

unităţilor implicate. Unităţile, oricum, se intersectează cu sarcinile respective. 

- Pe perioada efectuării AF, pentru cel de-al 3-lea semestru al 2013, în jur de jumătate din lucru 

pare a fi deja îndeplinit.  

- În ceea ce priveşte perioada de timp iniţială alocată implementării, planurile de timp arată în 

majoritatea cazurilor mai degrabă teoretic. O supraveghere riguroasă este necesară pentru a 

exclude duratele mari de implementare pe de o parte, dar şi surprizele neplăcute ce ar putea 

să apară când planurile de încadrare în timp nu vor putea fi îndeplinite.  

 

4.2 Capacităţile Ministeriale  

Analiza capacităţilor ministeriale şi distribuirea funcţiilor a fost mai mult un subiect al Chestionarului 

Nr.1. Acesta a arătat că lucrul ministerului este în general îndeplinit într-o manieră eficientă şi că 

ministerul este focusat pe sarcinile legislative principale. Cu toate acestea, sunt câteva subiecte de 

luat în consideraţie, care ar putea duce la îmbunătăţiri.  

- Capacităţile ministeriale sunt focusate pe sarcinile legislative ale Ministerului 

- Ministerul nu are personal suficient în cadrul anumitor unităţi, în special Direcţia de elaborare 

a actelor normative 

- Ministerul încă are un portofoliu încărcat de activităţi ce ţin de prestarea serviciilor precum 

„apostila” care ar putea fi mai bine realocată instituţiilor subordonate 

- Denumirea unităţilor pe alocuri nu sugerează nici-o indicaţie clară despre ce se face în cadrul 

acesteia, de exemplu direcţia „servicii administrative” în cadrul departamentului economic 
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care nu este responsabil de servicii interne dar pur şi simplu de achiziţii publice.  Numele ar 

trebui schimbat pentru a exclude interpretările greşite corespunzătoare.  

- Capacităţile IT aproape că nu există. De fapt, se observă un conflict teoretic între unitatea IT a 

ministerului şi activităţile departamentului tehnic al CIJ. Conflictul nu este vizibil deoarece 

unitatea respectivă a ministerului nu este suplinită cu personal.  

- Cum aproape că nu există nici o poziţie pentru suportul administrativ în minister, chiar şi cel 

mai simplu lucru administrativ trebuie să fie făcut de personalul cu studii superioare din 

minister, care ar putea fi utilizat mai eficient.  

- Se remarcă capacitatea scăzută pentru funcţiile de control şi bugetare centrală, care par a fi, 

la nivel înalt, delegate altor mari unităţi  subordonate/departamente externe, de exemplu 

Probaţiunea şi DIP-ul.  

- Concentrarea „diviziunilor” conduse de către viceminiştri ar putea fi optimizată, atribuirea 

unităţilor diviziunilor respective nu este subânţeleasă.  

 

Sfârşitul documentului 

Dr Axel G. Koetz 

 

 

Anexe 

(1) Structura funcţionala a Minsiterului  

(2) Matricea Implementării PA al Strategiei (doar în format electronic/la cerere) 
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Demunirea 
Unităţii 

Personal 
Planificat 

Personal 
Actual 

Funcţia Indicator de randament  
Funcţia 
% 

Cat 
ENM 
Planificat  

ENM 
Actual 

Administraţia de 
vârf a 
Ministerului (M, 
VM) 

4 4 

Elaborarea de politici   75,00% P 3,00 3,00 

Administrarea Ministerului   25,00% I 1,00 1,00 

Agendul 
Guvernamental 
la CEDO 

1 1 Reprezentarea la CEDO   100,00% S 1,00 1,00 

DG Legislaţie 2 1 
Administrarea Departamentului    70,00% I 1,40 0,70 

Elaborarea de acte normative   30,00% L 0,60 0,30 

Direcţia de 
avizare a actelor 
normative 

15 13 

Documente de politici Documente de politici elaborate şi aprobate 30,00% L 4,50 3,90 

Evaluarea Politicilor Publice Rapoarte de evaluare pregătite 2,00% L 0,30 0,26 

Monitorizarea docuemntelor de politici Rapoarte de monitorizare elaborate 35,00% L 5,25 4,55 

Elaborarea opiniilor  la cererile de prevederi etc.  Opinii  pregătite 5,00% L 0,75 0,65 

Elaborarea / modificarea cadrului de reglementare Proietcul cadrul de reglementare elaborat  3,00% L 0,45 0,39 

Elaborarea Cadrului Bugetar pe Termen Mediu Proiect elaborat şi aprobat  10,00% L 1,50 1,30 

Propuneri de buget  Programe de buget 5,00% L 0,75 0,65 

Monitorizarea implementării SRSJ   0,00% L 0,00 0,00 

Monitorizarea actelor normative şi legislative  Actele normative şi legislative supuse monitorizării, raport  10,00% L 1,50 1,30 

Secţia evidenţă a 
legislaţiei şi 
documentare  

4 

4 Sistematizarea actelor legislative 
1. Elaborarea actelor legislative ale Registrului de Stat; 2. 
Numărul actelor normative cu indicarea schimbărilor 3. Nr 
actelor normative primite în cadrul unităţii  

35,00% L 1,40 1,40 

4 Codificarea legislaţiei Republicii Moldova Numărul actelor normative codificate 15,00% L 0,60 0,60 

4 
Examinarea demersurilor autorităţilor publice, persoanelor fizice şi juridice în 
termenul stabilit de legislaţia în vigoare 

Numărul de cereri examinate 5,00% R 0,20 0,20 

4 Controlul executării actelor normative în cadrul Direcţiei Generale Legislaţie  Numărul documentelor executate in termen 10,00% L 0,40 0,40 

4 Ținerea în stare de control a deciziilor Curţii Constituţionale 
Numărul de acte normative modificat conform deciziilor 
Curţii Constituţionale 

15,00% L 0,60 0,60 

4 Pregătirea materialelor pentru şedinţele Guvernului  Numărul şedinţelor Guvernului 15,00% L 0,60 0,60 

4 Pregătirea raportului de activitate semestrial Raport de activitate semestrial 5,00% P 0,20 0,20 

Direcţia de 
elaborare a 

9 7 
Elaborarea proiectelor de acte normative Nr de proiecte elaborate 12,00% L 1,08 0,84 

Pregătirea notelor informative Nr de note informative pregătite 11,00% L 0,99 0,77 
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actelor normative Sistematizarea propunerilor şi obiecțiilor  Sistematizarea propunerilor şi obiecțiilor  efectuată 12,00% L 1,08 0,84 

Traducerea proiectelor şi a notelor informative în limba rusă  Nr de traduceri efectuate 11,00% L 0,99 0,77 

Pregătirea raportelor de activitate (anual, semestriale)  Rapoarte de activitate pregătite 10,00% P 0,90 0,70 

Pregătirea raportelor bazate pe docuemnte de politici  Rapoarte pregătite 13,00% P 1,17 0,91 

Pregătirea răspunsurilor la solicitări Nr de răspunsuri pregătite 10,00% I 0,90 0,70 

Reprezentarea ministerului în grupurile de lucru Nr de şedinţe a GL frecventate 11,00% L 0,99 0,77 

Efectuarea studiilor în baza documentelor de politici Studii efectuate 10,00% P 0,90 0,70 

Direcţia 
cooperare 
juridică 
internaţională 

9 7 

Examinarea cererilor de acordare a asistenţei juridice internaţionale. Numărul de cereri examinate 80,00% S 7,20 5,60 

Participarea la audieri (şedinţe ale instanţelor de judecată)  Numărul de audieri 5,00% S 0,45 0,35 

Elaborarea proiectelor de tratate internaţionale în domeniul asistenţei juridice Nr de proiecte elaborate 3,00% L 0,27 0,21 

Avizarea proiectelor de tratate internaţionale în domeniul asistenţei juridice  Nr de opinii prezentate 7,00% L 0,63 0,49 

Prezentarea informaţiilor privind legislaţia Republicii Moldova la solicitarea 
autorităţilor străine şi a organizaţiilor internaţionale  

Nr de solicitări de informaţii prezentate 5,00% S 0,45 0,35 

Direcţia apostilă 12 12 

Primirea şi examinarea cererilor la actele aplicate pentru apostilare Nr de docuemnte primite şi revizuite 24,00% S 2,88 2,88 

Înregistrarea actelor oficiale aplicate pentru apostilare Numărul de documente înregistrate şi verificate  24,00% S 2,88 2,88 

Eliberarea documentelor Nr de documente eliberate 24,00% S 2,88 2,88 

Legalizarea docuemntelor oficiale Nr de acte spre legalizare 
3,00% S 0,36 0,36 

Asigurarea păstrării şi evidenţei fondului arhivistic a cerilor   5,00% S 0,60 0,60 

Elaborarea actelor normative în domeniul aplicării apostilei Nr de proiecte elaborate 5,00% L 0,60 0,60 

Actualizarea informaţiei privind specimenele semnăturilor persoanelor         Nr de specimene primite şi solicitate 5,00% S 0,60 0,60 

Răspunderea la petiţii şi depoziții Nr de răspunsuri furnizate 10,00% S 1,20 1,20 

Direcţia Resurse 
Umane 

5 5 

Evidenţa datelor şi documentelor cu privire la personalul ministerului şi a 
instituţiilor subordonate – DAJ, CAL, CIJ 

Acte administrative elaborate, carnete de muncă 
completate, rapoarte statistice completate și prezentate la 
BNS, rapoarte operative elaborate,informații expediate în 
adresa Centrelor militare, polițe de asigurare medicală 
activate și dezactivate, registru electronic HRMIS 
completat, legitimații eliberate, certificate de activitate 
eliberate, fișe de post avizate 

27,00% I 1,35 1,35 

Organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice 
vacante din cadrul aparatului central al Ministerului 

Anunțuri publicate în publicații periodice, anunțuri și 
informații publicate pe pagina web, dosare de concurs 
înregistrate,teste pentru proba scrisă verificate, informații 
expediate către candidați, procese verbale întocmite, 
anexe la procese verbale completate 

20,00% I 1,00 1,00 
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Dezvoltarea profesională a personalului 
Plan de instruire elaborat, cursuri de instruire organizate și 
desfășurate, persoane delegate la instruire, informații 
întocmite 

15,00% I 0,75 0,75 

Colectarea declaraţiilor de interes personal şi cu privire la venituri şi proprietăţi 
ale angajaţilor din cadrul aparatului central și autorităților administrative din 
subordine (CAL, DAJ, CIJ) 

Declarații verificate și colectate, dovezi de colectare 
eliberate, informații expediate în adresa Comisiei 
Naționale de Integritate 

5,00% I 0,25 0,25 

Avizarea proiectelor de acte legislative şi normative ce reglementează 
activitatea funcţionarilor publici, precum şi în domeniul legislaţiei muncii 

Avize pregătite 5,00% I 0,25 0,25 

Acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice în domeniu 
Consultații acordate colaboratorilor ministerului și 
personalului subdiviziunilor resurse umane din cadrul 
autorităților administrative din subordine 

5,00% I 0,25 0,25 

Realizarea procedurii de evaluare a performanțelor profesionale ale 
funcționarilor publici 

Acte administrative elaborate privind începerea procedurii 
de evaluare a performanțelor profesionale pentru 
funcționarii publicii din cadrul aparatului central și 
autorităților administrative din subordine (CAL, DAJ, CIJ), 
obiective avizate, note informative elaborate și prezentate 
conducerii ministerului și autorităților administrative din 
subordine (CAL, DAJ, CIJ) referitoare la rezultatele 
evaluării, acte administrative elaborate privind conferirea 
gradelor de calificare 

5,00% I 0,25 0,25 

Asigurarea secretariatului Comisiei de disciplină 

Sesizări înregistrate, anchete de serviciu desfășurate, 

procese verbale întocmite, acte administrative elaborate, 

note informative elaborate și prezentate conducerii 

Ministerului și Cancelariei de Stat 

5,00% I 0,25 0,25 

Asigurarea respectării drepturilor și intereselor legale ale cetățenilor la 
petiționare 

Petiții înregistrate, petiții examinate cu depășirea 

termenului, informații prezentate conducerii ministerului, 

informații săptămînale prezentate executorilor, note 

informative întocmite și prezentate conducerii Ministerului 

și Cancelariei de Stat 

10,00% S 0,50 0,50 

Elaborarea și verificarea statelor de personal și a schemelor de încadrare 
State de personal elaborate și verificate, scheme de 

încadrare verificate 3,00% I 0,15 0,15 

Serviciul arhivă 2 2 

Realizarea şi eliberarea duplicatelor de pe actele notariale 
Numărul duplicatelor de pe acte notariale realizate și 

eliberate  40,00% S 0,80 0,80 

Eliberarea copiilor şi extraselor de arhivă de pe actele notariale Numărul copiilor/extraselor eliberate  
10,00% S 0,20 0,20 

Realizarea indicatoarelor alfabetice interne pentru dosarele notariale Numărul indicatoarelor realizate și verificate  
40,00% I 0,80 0,80 
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Realizarea şi eliberarea certificatelor de arhivă  Numărul certificatelor realizate şi eliberate 
10,00% S 0,20 0,20 

Departamentul 
asistenței juridice 
calificate  

1 1 

Gestionarea departamentului   50,00% I 0,50 0,50 

Ședințele comitetului disciplinar, pregătire, supraveghere   40,00% R 0,40 0,40 

Alte sarcini tehnice   10,00% I 0,10 0,10 

Secția interpreți 
și traducători 

3 3 

Elaborarea sau modificarea actelor care reglemetează activitatea interpreților 

și traducătorilor  

Proiecte de acte normative elaborate și prezentate spre 

aprobare/promovare 20,00% R 0,60 0,60 

Asigurarea secretariatului Comisiei de atestare a interpreților și traducătorilor 
Numărul proceselor-verbale întocmite; Numărul hotărîrilor 

redactate; Numărul materialelor arhivate 15,00% R 0,45 0,45 

Asigurarea activității şi funcţionării Comisiei de atestare a interpreţilor şi 

traducătorilor 

Numărul şedințelor organizate; Numărul contractelor cu 

specialiști redactate; Numărul materialelor arhivate 5,00% I 0,15 0,15 

Asigurarea organizării și desfășurării examenului de atestare a interpreților și 

traducătorilor 

Numărul sesiunilor de examinare organizate, numărul de 

cereri înregistrate, numărul de candidați deserviți,  30,00% S 0,90 0,90 

Examinarea adresărilor, petiţiilor și plîngerilor referitoare la activitatea 

traducătorilor și interpreților  Numărul de răspunsuri întocmite 3,00% S 0,09 0,09 

Elaborarea actelor care reglementează activitatea administratorilor autorizați  
Nr de documente elaborate 10,00% P 0,30 0,30 

Examinarea petiţiilor și plîngerilor referitoare la activitatea administratorilor 

autorizați Nr de răspunsuri întocmite 2,00% S 0,06 0,06 

Ţinerea Registrului de stat al interpreților și traducătorilor 
Nr de înscrieri efectuate 2,00% S 0,06 0,06 

Întocmirea notelor informative, rapoartelor, executarea dispozițiilor conducerii 

Ministerului Nr de răspunsuri, rapoarte, note informative întocmite 10,00% I 0,30 0,30 

Monitorizarea procesului de autoinstruire continuă a interpreţilor şi 

traducătorilor   3,00% S 0,09 0,09 

Secția executori 
judecătorești 

4 4 Elaborarea sau modificarea actelor normative 

Numărul actelor normative departamentale elaborate şi 

publicate. 3,00% R 0,12 0,12 
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Elaborarea actelor cu caracter individual în privința executorilor judecatoresti 
Numărul cererilor examinate; Numărul ordinelor elaborate 

şi publicate 1,00% R 0,04 0,04 

Asigurarea secretariatului Colegiului disciplinar al executorilor judecatoresti 

Numărul şedințelor organizate; Numărul solicitărilor 

(sesizărilor) și altă corespondență parvenită în adresa 

Colegiului  înregistrată ; Numarul dosarelor repartizate, 

Numărul proceselor-verbale întocmite; Numărul deciziilor 

aduse la cunostinta solicitantului,executorului 

judecatoresc,UNEJ si MJ; Numărul materialelor arhivate 

9,00% I 0,36 0,36 

Audienta cetățenilor 

Numarul de persoane audiate, numărul petițiilor cetățenilor 

audiați repartizate și examinate, numărul explicațiilor 

solicitate de la executorii judecătorești ce a generat 

adresarea în audiență a cetățenilor. 

2,00% S 0,08 0,08 

Completarea  și actualizarea Registrului executorilor judecătorești 
Registru actualizat, Numărul modificarilor inregistrate; 

Numărul deextrase eliberate  1,00% S 0,04 0,04 

Supravegherea şi controlul activităţii executorilor judecatoresti 

Stabilirea graficului efectuării controalelor; Comisii pentru 

efectuarea controalelor create; Numărul controalelor 

efectuate; Întocmirea rapoartelor privind rezultatele 

controalelor, Numărul recomandărilor elaborate 

13,00% C 0,52 0,52 

Elaborarea sau modificarea actelor legislative în domeniul executarii silite Numărul actelor legislative elaborate 
9,00% L 0,36 0,36 

Examinarea petiţiilor, adresărilor în domeniul executării silite, asigurarea 

accesului la informaţie 

Numărul de documente examinate, Numărul de răspunsuri 

acordate 60,00% R 2,40 2,40 

Alte/diverse   2,00% I 0,08 0,08 

Secția Notariat 4 4 

Elaborarea sau modificarea actelor normative departamentale în domeniul 

notariatului 

Numărul actelor normative departamentale elaborate şi 

publicate. 13,00% R 0,52 0,52 

Elaborarea actelor cu caracter individual în privința notarilor 
Numărul cererilor examinate; Numărul ordinelor elaborate 

şi publicate 1,60% R 0,06 0,06 

Asigurarea secretariatului Colegiului disciplinar al notarilor 

Numărul şedințelor organizate; Numărul proceselor-

verbale întocmite; Numărul hotărîrilor redactate; Materiale 

arhivate 
10,00% I 0,40 0,40 
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Asigurarea secretariatului Comisiei de licențiere a activității notariale 

Numărul cererilor examinate; Numărul şedințelor 

organizate; Numărul proceselor-verbale întocmite; 

Numărul hotărîrilor redactate;  Materiale arhivate 
1,60% I 0,06 0,06 

Înregistrarea noilor sedii a birourilor notarilor 

Numărul ordinelor elaborate şi aprobate; Numărul 

verificărilor efectuate; Numărul birourilor notariale 

înregistrate 
10,00% R 0,40 0,40 

Înregistrarea blanchetelor speciale de strictă evidenţă pe care se întocmesc 

acte notariale 

Numărul cererilor înregistrate; Numărul blanchetelor 

înregistrate 3,20% R 0,13 0,13 

Supravegherea şi controlul activităţii notariale 

Plan elaborat; Comisii pentru efectuarea controalelor 

create; Numărul controalelor efectuate; Numărul 

recomandărilor elaborate 
20,00% R 0,80 0,80 

Analiza statistică a actelor notariale 
Numărul dărilor de seamă examinate; Generalizări 

efectuate 1,60% P 0,06 0,06 

Elaborarea sau modificarea actelor legislative în domeniul notariatului Numărul actelor legislative elaborate 
18,00% L 0,72 0,72 

Examinarea petiţiilor, asigurarea accesului la informaţie Numărul de răspunsuri acordate 
18,00% S 0,72 0,72 

Diverse   3,00% I 0,12 0,12 

Secția asistență 
juridică și 
mediere 

3 3 

Elaborarea sau modificarea actelor normative în domeniul advocacy, 
asistenței juridice garantate de stat și mediere  

Numărul de acte normative elaborate și pubolicate 9,0% R 0,27 0,27 

Înregistrarea asociațiilor de avocați și mediatori 
Numărul de aplicări examinate, numărul de decizii și avize 
eliberate  

25,0% R 0,75 0,75 

Eliberarea licenței pentru avocați și mediatori Numărul de licețe eliberate 25,0% R 0,75 0,75 

Completarea și actualizarea registrului de licențe privind activitatea avocaților  Registre actualizate, nr de schimbări efectuate 22,0% R 0,66 0,66 

Elaborarea proiectelor de legi în advocacy, asistența juridică garantată de stat 
și mediere 

Nr de proiecte legislative 6,0% R 0,18 0,18 

Examinarea petițiilor, apelurilor, asigurarea accesului la informație  Nr de documente examinate, nr de răspunsuri oferite 11,0% R 0,33 0,33 

Altele/ diverse   2,0% I 0,06 0,06 

Cabinetul 
ministrului  

4 5 
Răspunderea la plângeri, scrisori, cereri  Nr de răspunsuri oferite 40,0% S 1,60 2,00 

Coordonarea activității de monitorizare Rapoarte de monitorizare 10,0% C 0,40 0,50 
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Coordonarea activităților planificate  Docuemnte de planificare strategică 10,0% P 0,40 0,50 

Coordonarea agendei Ministerului Justiției  
 

Activități planificate și efectuate 30,0% P 1,20 1,50 

Asigurarea transparenței deciziilor Rapoarte/cereri/informații 10,0% I 0,40 0,50 

Direcţia analiză, 
monitorizare şi 
evaluare a 
politicilor 

5 5 

Elaborarea documentelor de politici Numărul documentelor de politici elaborate şi aprobate 
30,00% P 1,50 1,50 

Evaluarea politicilor publice Numărul rapoartelor de evaluare elaborate 
2,00% P 0,10 0,10 

Monitorizarea documentelor de politici Numărul rapoartelor de monitorizare elaborate 
35,00% P 1,75 1,75 

Elaborarea răspunsurilor la dispoziţii, demersuri, etc. Numărul de răspunsuri întocmite 
5,00% P 0,25 0,25 

Elaborarea/modificarea cadrului normativ Proiect cadru normativ elaborat 
3,00% P 0,15 0,15 

Elaborarea Cadrului Bugetar pe Termen Mediu Proiect elaborat şi aprobat 
10,00% B 0,50 0,50 

Elaborarea propunerilor de buget Programe de buget elaborate 
5,00% B 0,25 0,25 

Monitorizarea  implementarii SRSJ   
0,00% I 0,00 0,00 

Monitorizarea actelor normative si legislative 
Acte normative si legislative supuse monitorizarii, 

elaborarea raportului 10,00% L 0,50 0,50 

Direcția de Audit 
Intern 

5 3 

Examinarea petiţiilor Numărul de petiții examinate și răspunsuri expediate  
50,00% C 2,50 1,50 

Realizarea activităţii de audit intern în cadrul Departamentului Instituţiilor 

Penitenciare ṣi Oficiului Central de Probaţiune 
Numărul de rapoarte întocmite 

25,00% C 1,25 0,75 

Efectuarea activitãţii de control economico-financiar la Centrul Naţional de 

Expertize ṣi Serviciul Stare Civilã 
Numărul de rapoarte întocmite 

25,00% C 1,25 0,75 

Serviciu protocol, 
informare și 
comunicare cu 
mass-media 

2 2 

Elaborarea comunicatelor pentru presă 
Numărul de comunicate plasate pe pagina web și de FB a 

MJ 35,00% I 0,70 0,70 

Organizarea evenimentelor pentru presă și publicul larg Numărul de evenimente organizate 
20,00% I 0,40 0,40 

Monitorizarea presei Revista presei elaborată zilnic 
20,00% I 0,40 0,40 

Acțiuni de comunicare în domeniul reformării justiției Numărul de ședințe, elaborarea strageiilor de comunicare 
5,00% I 0,10 0,10 
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Aranjarea interviurilor, participărilor la emisiuni a reprezentanților MJ Numărul de interviuri  și emisiuni aranjate 
5,00% I 0,10 0,10 

Îndeplinirea funcțiilor de protocol Numărul de evenimente  protocolate 
5,00% I 0,10 0,10 

Administrarea paginii de Facebook a MJ Numărul de comunicate, știri, anunțuri plasate 
10,00% I 0,20 0,20 

DG Agent 
Guvernamental 

1 1 Gestionarea direcției   100,00% I 1,00 1,00 

Direcția 
reprezentare la 
CEDO 

5 4 

Colectarea materialelor necesare întocmirii observațiilor și comentariilor 

Guvernului pe marginea cererilor pendinte la Curtea Europeană 
Numărul de observații/comentarii întocmite 

10,00% S 0,50 0,40 

Elaborarea proiectelor de observații, comentarii și a altei corespondențe a 

Guvernului cu privire la admisibilitatea și fondul cererilor asupra pretențiilor de 

satisfacție echitabilă pretinse de reclamanți, aflate pe rolul Curții Europene 

împotriva Republicii Moldova  

Numărul de observații/comentarii întocmite 
30,00% S 1,50 1,20 

Elaborarea proiectelor eventualelor acorduri de reglementare amiabilă, 

declarațiilor unilaterale în cauzele notificate de Curtea Europeană Guvernului  

Numărul de acorduri de reglementare amiabilă, declarații 

unilaterale elaborate 15,00% S 0,75 0,60 

Examinarea și avizarea proiectelor și/sau acordarea asistenței cu caracter 

juridic la solicitarea autorităților publice și altor organe de resort privind 

aplicabilitatea prevederilor Convenției și explicarea principiilor relevante din 

jurisprudența Curții Europene  

Numărul de avize întocmite, scrisori cu privire la informația 

solicitată 15,00% L 0,75 0,60 

Asigurarea participării, în modul stabilit, la lucrările din cadrul organizațiilor 

internaționale, ale comisiilor bilaterale și multilaterale, precum și în cadrul altor 

autorități și instituții în domeniul justiției 

Elaborarea, după caz a 

rapoartelor/recomandărilor/propunerilor etc. 10,00% P 0,50 0,40 

Examinarea în modul stabilit a fiecărei cereri comunicate de Curtea 

Europeană Guvernului 

Întocmirea interpelărilor către autoritățile naționale 

competente 10,00% S 0,50 0,40 

Diverse   10,00% I 0,50 0,40 

Direcţia analiză 
şi executare a 
hotărîrilor CEDO, 

5 5 

Organizarea şi monitorizarea procesului de executare ale hotărîrilor şi 

deciziilor Curţii Europene a Drepturilor Omului pronunţate în privinţa Republicii 

Moldova 

Numărul de acţiuni întreprinse în vederea executării 

hotărîrilor şi deciziilor                                                                                             30,00% L 1,50 1,50 

Asigurarea publicării hotărîrilor şi deciziilor pronunţate de Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului în privinţa Republicii Moldova  în Monitorul Oficial 

Numărul hotărîrilor şi deciziilor CEDO v. Republica 

Moldova traduse şi expediate Moldpres 15,00% C 0,75 0,75 
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Notificarea autorităţilor administraţiei publice şi instanţelor judecătoreşti 

despre pronunţarea hotărîrilor CEDO versus Republica Moldova în vederea 

prevenirii unor eventuale condamnări ale statului şi în scopul sporirii gradului 

de responsabilitate a factorilor de decizie 

Numărul de notificări întocmite                                                                                     
5,00% L 0,25 0,25 

Acordarea asistenţei necesare Agentului Guvernamental în realizarea sarcinii 

de supraveghere a corectitudinii măsurilor adoptate de către autorităţi în 

vederea executării hotărîrilor şi deciziilor Curţii Europene a Drepturilor Omului 

pronunţate în privinţa Republicii Moldova 

Numărul de acţiuni întreprinse 
5,00% L 0,25 0,25 

Întocmirea planurilor de acţiuni şi/sau a rapoartelor de acţiuni privind 

executarea hotărîrilor CEDO pronunţate în privinţa Republicii Moldova şi 

prezentarea acestora Departamentului de executarea a Consiliului Europei   

Numărul de planuri şi/sau rapoarte de acţiuni întocmite  
15,00% L 0,75 0,75 

Evaluarea impactului modificărilor operate în procedurile de investigare 

operativă urmare a hotărîrilor CEDO 
Raport realizat 

5,00% L 0,25 0,25 

Evaluarea implementării modului de aplicare a măsurilor procesuale de 

constrîngere şi a măsurilor preventive 
Raport realizat 

5,00% L 0,25 0,25 

Elaborarea studiului prealabil cu privire la evalarea mecanismelor de 

reabilitare a victimelor torturii şi relelor tratamente  
Studiu prealabil elaborat 

5,00% L 0,25 0,25 

Examinarea demersurilor, dispoziţiilor şi petiţiilor  Numărul demersurilor, dispoziţiilor şi petiţiilor examinate 
8,00% L 0,40 0,40 

Notificarea autorităţilor de resort despre toate cazurile cînd, prin hotărîre a 

Curţii sau prin acord de soluţionare amiabilă a cauzei, Republica Moldova este 

obligată să plătească unele sume băneşti 

Numărul de notificări elaborate 
7,00% L 0,35 0,35 

Direcţia 
contencios 

9 7 

Reprezentarea în instanţele de judecată Numărul de dosare (755 dosare) 
45,00% S 4,05 3,15 

Întocmirea referinţelor, cererilor de apel şi recurs Numărul actelor întocmite (755 acte) 
25,00% S 2,25 1,75 

Examinarea indicaţiilor şi adresărilor Guvernului şi altor autorităţi Numărul actelor întocmite (35 acte) 
10,00% S 0,90 0,70 

Analiza implementării Legii nr. 87 din 21.04.2011  Analiză efectuată 
10,00% P 0,90 0,70 

Generalizarea şi sistematizarea informaţiilor prezentate de autorităţi  Date colectate și sistematizate 
10,00% P 0,90 0,70 

Direcția Relații 
Internaționale și 
Integrare 
Europeană 

6 6 

Elaborarea, avizarea proiectelor de tratate internaționale; participarea la 

negocierea tratatelor internaționale cu alte state și organizații internaționale 
Numărul avizelor elaborate/numărul tratatelor încheiate 

30,00% L 1,80 1,80 
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Examinarea și înaintarea propunerilor referitoare la adaptarea legislației RM în 

conformitate cu obligațiile asumate de stat prin convențiile internaționale 
Numărul proiectelor elaborate/aprobate 

10,00% L 0,60 0,60 

Cooperarea cu structurile  și organizațiile internaționale, cu autoritățile similare 

din alte state; încheierea acordurilor de  cooperare juridică cu organele 

respective ale statelor străine și cu organizațiile internaționale 

Numărul raporturilor întocmite/numărul acordurilor 

încheiate 10,00% L 0,60 0,60 

Monitorizarea și coordonarea procesului de integrare europeană pe segmentul 

justiției și drepturilor omului 

Numărul raporturilor întocmite/numărul reuniunilor 

desfășurate 20,00% L 1,20 1,20 

Întocmirea rapoartelor periodice privind implementarea tratatelor internaționale 

ce țin de competența sa; coordonarea procesului de examinare și 

implementare în legislația națională a recomandărilor date de experții CoE 

Numărul rapoartelor elaborate 
30,00% L 1,80 1,80 

Direcția 
Organizații 
Necomerciale 

6 6 

Înregistrarea organizaţiilor necomerciale Nr. De organizaţii înregistrate 
35,00% S 2,10 2,10 

Raspunsuri petiţii Nr.de raspunsuri întocmite 
20,00% S 1,20 1,20 

Accesul la informaţii Nr. De solicitări satisfăcute 
10,00% S 0,60 0,60 

Operarea modificărilor la organizaţii necomerciale Nr. De organizaţii la care s-au operat modificări 
35,00% S 2,10 2,10 

Departamentul 
economic 

1 1 
Gestionarea departamentului   60,00% I 0,60 0,60 

Gestionarea a 4 unități subordonate   40,00% I 0,40 0,40 

Secția 
economică 

4 3 

Elaborarea strategiei sectoriale de cheltuieli (CBTM) Proiect elaborat 
20,00% B 0,80 0,60 

Elaborarea proiectului bugetului Ministerului Justiției Proiect elaborat 
12,50% B 0,50 0,38 

Întocmirea planurilor de finanțare și a devizelor de cheltuieli ale Ministerului 

Justiției 

1. Planuri de finanțare întocmite și prezentate Ministerului 

Finanțelor 

2. Devizele de cheltuieli întocmite și aprobate 
10,00% B 0,40 0,30 

Întocmirea devizelor de cheltuieli pentru primirea și deservirea delegațiilor 

oficiale străine și a anumitor persoane 
Devize de cheltuieli întocmite 

3,00% I 0,12 0,09 

Evidența și controlul încasării veniturilor acumulate la conturile trezoreriale ale 

ministerului 

1. Control efectuat 

2. Registru întocmit 4,00% C 0,16 0,12 
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Întocmirea rapoartelor financiare (rapoarte privind statele de personal, 

efectivul de personal și retribuirea muncii ale aparatului central al ministerului 

și autorităților din subordine; rapoarte statistice; raportul privind realizarea 

acțiunilor și măsurilor de politică în sectorul justiției, etc.) 

Rapoarte întocmite 
15,00% B 0,60 0,45 

Asigurarea desfășurării procedurii de evaluare a performanțelor profesionale 

ale funcționarilor publici, precum și stabilirea obiectivelor și indicatorilor de 

performanță a colaboratorilor pentru următoarea perioadă de activitate 

1. Interviu realizat 

2. Fișe de evaluare completate 

3. Obiective și indicatori de performanță stabilite 

4. Prezentarea listei nominale privind necesitățile de 

instruire a colaboratorilor secției 

3,00% I 0,12 0,09 

Executarea solicitărilor parvenite de la autoritățile publice, persoane juridice, 

subdiviziunile ministerului, instituțiile din subordine, etc. (scrisori, cereri, 

proiecte de acte normative etc.) 

Solicitările examinate 
20,00% S 0,80 0,60 

Acordarea asistenței metodologice în domeniul economic și financiar 

colaboratorilor secției și autorităților din subordine 
Consultații acordate 

10,00% C 0,40 0,30 

Diverse   2,50% I 0,10 0,08 

Secţia evidenţă 
contabilă 

4 4 

Perfectarea Raportului privind executarea bugetului de către Ministerul 

Justiţiei 
Raport perfectat 

20,00% B 0,80 0,80 

Calcularea salariului, indemnizaţiilor Perfectarea Notei de contabilitate 
20,00% I 0,80 0,80 

Evidenţa  valorilor materiale Perfectarea Notei de contabilitate 
20,00% I 0,80 0,80 

Evidenţa decontărilor cu furnizorii de buniri, lucrări şi sevicii  Perfectarea Notei de contabilitate 
20,00% I 0,80 0,80 

Transferarea mijloacelor financiare Perfectarea Notei de contabilitate 
20,00% I 0,80 0,80 

Serviciul 
administrativ 

2 2 

Organizarea licitaţiilor publice pentru achiziţionarea bunurilor, serviciilor şi 

lucrărilor necesare pentru activitatea aparatului Ministerului şi instituţiilor 

subordonate 

Contracte de achiziții publice încheiate 
40,00% I 0,80 0,80 

Organizarea concursurilor prin cererea ofertelor de preţuri pentru 

achiziţionarea bunurilor, serviciilor şi lucrărilor necesare pentru activitatea 

aparatului Ministerului şi instituţiilor subordonate 

Contracte de achiziții publice încheiate 
25,00% I 0,50 0,50 

Organizarea procedurilor dintr-o singură sursă pentru achiziţionarea bunurilor, 

serviciilor şi lucrărilor necesare pentru activitatea aparatului Ministerului şi 

instituţiilor subordonate 

Contracte de achiziții publice încheiate 
12,00% I 0,24 0,24 
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Realizarea procesului de procurare a bunurilor, serviciilor sau lucrărilor de 

valoare mică. 
Contracte de valoare mică încheiate 

12,00% I 0,24 0,24 

Întocmirea dării de seamă privind încheierea contractelor de achiziţie publică 

de valoare mică. 
Dare de seamă aprobată 

1,00% I 0,02 0,02 

Alte/diverse   10,00% I 0,20 0,20 

Secția 
secretariat 

5 5 Înregistrarea corespondenței parvenite în adresa Ministerului Numărul de acte înregistrate 100,00% I 5,00 5,00 

      
Total 142,00 130,00 

      
P 14,184 13,424 

      
L 38,41 34,62 

      
C 7,23 5,19 

      
R 9,062 9,062 

      
S 43,09 39,24 

      
I 26,174 25,189 

      
B 3,85 3,275 

 


