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NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Ordinului Ministrului Justiției 

privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul, condiţiile şi criteriile 

evaluării de serviciu  a registratorului Întreprinderii de Stat 

“Camera Înregistrării de Stat” 

Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 

Proiectul Regulamentului cu privire la modul, condiţiile şi criteriile evaluării de serviciu a 

registratorului Î.S.”Camera Înregistrării de Stat” este elaborat în vederea implementării 

prevederilor art. 36  alin. (11) - (14) din Legea nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind 

înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali.  

Prin Legea nr. 21 din 4 martie 2016 a fost modificată Legea nr. 220-XVI din 19 

octombrie 2007, ce au intrat în vigoare la 1 aprilie 2016, care prevede că  activitatea şi conduita 

registratorului Î.S.”Camera Înregistrării de Stat” urmează a fi evaluată o dată pe an, iar modul, 

condiţiile şi criteriile evaluării de serviciu a registratorului urmează a fi stabilite de Ministerul 

Justiţiei. 

Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Prezentul Regulament reglementează  modul, condiţiile şi criteriile evaluării de serviciu a 

registratorului Î.S.”Camera Înregistrării de Stat”.  

Regulamentul stabilește că evaluarea de serviciu a registratorului constă în aprecierea 

aptitudinilor, capacităţii profesionale, rezultatele activităţii registratorului, conduita acestuia, a 

nivelului de dezvoltare şi manifestare a calităţilor profesionale în raport cu cerinţele funcţiei 

ocupate, şi presupune următoarele: 

a) programarea şi organizarea evaluării; 

b) desfăşurarea evaluării; 

c) validarea rezultatelor şi întocmirea proceselor-verbale; 

d) examinarea şi soluţionarea eventualelor contestaţii. 

Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea acestui proiect nu necesită alocarea resurselor financiare suplimentare de la 

bugetul de stat. 

Impactul proiectului 

Pentru implementarea prevederilor prezentului proiect, nu este necesară modificarea altor acte 

normative. 

Avizarea și consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa 

în procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei 

www.justice.gov.md, la directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Proiecte de acte 

normative remise spre coordonare.  
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