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REGULAMENTUL  

de organizarea şi funcţionare a Direcţiei Cooperare Juridică Internaţională  

 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

  

1. Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Direcției Cooperare 

Juridică Internațională (în continuare - Regulament) din  cadrul Ministerului Justiţiei 

(în continuare - Minister) reglementează misiunea, funcţiile de bază, drepturile, 

structura, atribuțiile subdiviziunilor structurale, precum și organizarea activității 

acesteia.  

2. Direcția Cooperare Juridică Internațională (în continuare - Direcție) este o 

subdiviziune structurală autonomă, care se subordonează secretarului de stat, 

secretarului general de stat și ministrului justiției. 

3.  În activitatea sa, Direcția se conduce de Constituția Republicii Moldova, de 

legi și hotărîri ale Parlamentului, de decrete ale Președintelui Republicii Moldova, de 

ordonanțe, hotărîri și dispoziții ale Guvernului, de alte acte normative, de ordine ale 

Ministerului Justiției, de instrumente internaționale la care Republica Moldova este 

parte, precum și de prezentul Regulament. 

 

II. MISIUNEA, FUNCȚIILE DE BAZĂ  

ȘI DREPTURILE DIRECȚIEI 

 

4. Direcția are misiunea de a contribui la realizarea obiectivelor strategice ale 

Ministerului, prin acordarea asistenței juridice internaționale, atît instituțiilor statului, 

persoanelor juridice, cît și persoanelor fizice, reprezentarea Ministerului în instanțele 

de judecată pe marginea examinării cererilor de extrădare, de transfer a persoanelor 

condamnate, de recunoaștere și executare a sentințelor străine pe teritoriul Republicii 

Moldova, precum și la conferințele internaționale, seminarii și training-uri, 

participarea la elaborarea și avizarea instrumentelor internaționale în materie de 

asistență juridică internațională, organizarea fluxului de documente în Minister. 
5. Funcțiile de bază ale Direcției sunt: 

1) realizarea obligaţiilor Republicii Moldova care îi revin în materie de cooperare 

juridică internaţională; 

2) asigurarea împreună cu alte direcţii ale Ministerului, precum şi cu alte ministere 

interesate, în participarea Republicii Moldova în structurile europene şi internaţionale;  

3) participarea împreună cu alte subdiviziuni ale Ministerului la elaborarea 

proiectelor tratatelor internaţionale în domeniul asistenței juridice; 

4) participarea la procedura de aderare la convenții multilaterale, asigurarea 

implementării acestora, precum și a celor deja intrate în vigoare pentru Republica 

Moldova;  



5) participarea, în condiţiile legii, la negocieri în scopul semnării de tratate 

bilaterale în materie de asistenţă juridică; 

6) avizarea proiectelor de instrumente internaţionale în domeniul asistenţei 

juridice, elaborate de autoritățile Republicii Moldova, precum și de autoritățile străine;  

7) asigurarea cooperării Ministerului cu autoritățile competente din alte state în 

domeniul asistenței juridice; 

8) participarea la elaborarea proiectelor de acte normative, ce reglementează 

asistenţa juridică internaţională; 

9) examinarea cererilor de asistenţă juridică internaţională și executarea acestora; 

10) asigurarea reprezentării intereselor Ministerului în instanţele de judecată pe 

cauze penale şi civile, în vederea acordării asistenței juridice internaționale. 

6. Direcția este învestită cu următoarele drepturi: 
1) să solicite, în condițiile legii, de la subdiviziunile structurale din cadrul şi/sau 

subordinea Ministerului informații şi documente necesare pentru exercitarea 

atribuțiilor sale; 
2) să colaboreze cu subdiviziunile structurale ale Ministerului în procesul de 

elaborare și executare eficientă şi eficace a atribuţiilor Direcției; 
3) să solicite de la autoritățile competente ale Republicii Moldova, precum și de la 

instanțele de judecată de a executa cererile de asistență juridică în termenele solicitate 

de autoritățile străine; 

4) să prezinte statelor străine extrase din legislația în vigoare a Republicii 

Moldova; 

5) să examineze şi să avizeze proiecte de instrumente internaționale în materie de 

asistență juridică internațională, legi, acte normative în domeniul său de competență; 
6) să participe la şedinţele şi întrunirile conducerii Ministerului, în cadrul cărora 

sînt examinate chestiuni privind reglementarea domeniului, relaţiile externe şi 

elaborarea politicilor; 
7) să acorde asistență metodologică subdiviziunilor structurale ale Ministerului în 

domeniul său de competență; 
8) să colaboreze cu unităţi similare din cadrul altor autorităţi publice din ţară şi de 

peste hotare, în scopul efectuării schimbului de experienţă în domeniu; 
9) să reprezinte interesele Ministerului în cadrul instanțelor de judecată, în vederea 

realizării obligațiilor asumate de Republica Moldova pe plan internațional în domeniul 

asistenței juridice internaționale. 

10) să participe la cursuri de instruire, conferinţe, seminare, ateliere de lucru şi la 

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

pentru domeniul de activitate; 
11) să exercite alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare. 

 
III. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DIRECȚIEI 

 

7. Conform statului de personal, în cadrul Direcției activează funcționari publici 

de conducere și de execuție. 

8. Direcția este condusă de şef care se numeşte în funcție şi se eliberează din 

funcţie de către ministru, în condiţiile legislaţiei în vigoare.  

9. Șeful Direcției: 



1) organizează și coordonează procesul de elaborare a elaborare a proiectelor 

instrumentelor internaţionale în domeniul asistenţei juridice internaționale; 

2) coordonează procesul de avizare a proiectelor de instrumente internaționale în 

conformitate cu legislaţia Republicii Moldova; 

3) organizează, coordonează, monitorizează şi evaluează modalitatea de aplicare a 

instrumentelor internaționale în domeniul de acordare a asistenței juridice 

internaționale; 

4) conduce, organizează și coordonează activitatea Direcției; 

5) determină obiectivele de activitate ale Direcției și stabilește căile de realizare a 

acestora; 

6) asigură executarea prevederilor Constituției Republicii Moldova, legilor și 

hotărîrilor Parlamentului, decretelor Președintelui Republicii Moldova, ordonanțelor, 

hotărîrilor și dispozițiilor Guvernului, instrumentelor internaționale la care Republica 

Moldova este parte, precum și îndeplinirea funcțiilor ce rezultă din prevederile 

prezentului Regulament și din alte acte normative; 

7) stabilește atribuțiile funcționarilor din cadrul Direcției, precum și gradul de 

responsabilitate pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu; 

8) stabilește obiectivele individuale de activitate și evaluează activitatea  

funcționarilor din subordine;  

9) înaintează propuneri conducerii Ministerului privind promovarea și aplicarea 

măsurilor de stimulare față de personalul Direcției; 

10) sesizează comisia de disciplină privind abaterile disciplinare comise de 

personalul Direcției; 

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

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

13) stabilește și implementează activitățile de control necesare pentru a determina 

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

obiectivele stabilite; 

14) semnează, în modul stabilit, documentele elaborate de către funcționarii 

Direcției; 

15) asigură executarea indicațiilor conducerii Ministerului, precum și îndeplinește 

alte sarcini conform indicațiilor acesteia. 

10. Dreptul de semnătură pe actele Direcției îl are conducerea Ministerului, șeful 

Direcției și șeful adjunct al Direcției. 

11. Direcția colaborează cu subdiviziunile Ministerului, cu autoritățile 

administrative din subordine, cu autoritățile publice, cu organele colegiale din 

domeniul de competență al Ministerului, cu organismele internaționale și cu societatea 

civilă. 
12. Direcția participă la activitatea comisiilor cu atribuţii în domeniu, exercită şi 

alte atribuţii prevăzute de lege sau delegate de conducerea Ministerului, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare.  

 

  


