
Anexă 

la Ordinul Ministrului Justiției  

nr.  _______    din __________________ 

 

REGULAMENTUL  

PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA CABINETULUI MINISTRULUI  

 

Capitolul I. Dispoziții generale 

 

1. Regulamentul privind organizarea și funcționarea Cabinetului ministrului (în continuare 

Regulament) reglementează asigurarea creării unui cadru eficace în scopul realizării agendei, 

obiectivelor stabilite de către ministrul justiției și acordare de consultanță în domeniul de 

realizare a obiectivelor strategice stabilite în Planul de activitate al Ministerului Justiției. 

2. Cabinetul ministrului, cu statut de direcţie, (în continuare Cabinet), este instituit şi 

activează în baza Legii cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii 

de demnitate publică nr. 80 din 07 mai 2010, precum şi în baza Hotărîrii Guvernului nr. 736 

din 03 octombrie 2012 „Cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei". 

 

Capitolul II. Misiunea, funcțiile de bază și atribuțiile  

Cabinetul ministrului  

3. Misiunea  
Misiunea Cabinetului constă în crearea unui cadru eficace în scopul realizării agendei, 

obiectivelor stabilite de către ministrul justiției și acordare de consultanță în domeniul de 

realizare a obiectivelor strategice stabilite în Planul de activitate al Ministerului Justiției.  

 

4. Funcțiile de bază  
Întru executarea misiunii sale, Cabinetul are următoarele funcții de bază:  

1) Optimizarea agendei de lucru a ministrului, în conformitate cu priorităţile trasate în 

planul Ministerului Justiţiei, organizarea ședințelor ministrului și a întrunirilor la nivel 

ministerial; 

2) Monitorizarea îndeplinirii indicaţiilor ministrului şi a activităţilor planificate la şedinţele 

operative, precum şi a indicaţiilor parvenite de la organele ierarhic superioare; 

3) Asigurarea regimului secret al documentelor; 

4) Asigurarea dialogului cu  partenerii naţionali şi internaţionali a Ministerului Justiţiei; 

5) Coordonarea comunicării ministrului cu mijloacele de informare în masă; 

6) Asigurarea monitorizării activității ministrului în calitate de reprezentant al Guvernului 

în Parlament, Consiliului pentru Cooperativitate, Consiliul Superior al Procurorilor, Comisia 

națională pentru proprietate intelectuală; Colegiul Ministerului Justiției; Comisiei pentru 

soluționarea întîmpinărilor expropriaților la propunerile de expropriere; Comisiei 

guvernamentale pentru identificarea persoanelor civile și colaboratorilor organelor de drept 

care au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009; Comisiei naționale pentru 

populație și dezvoltare; Comisiei guvernamentale pentru probleme de tineret; Consiliului 

național pentru problemele participanților la conflictele armate; grupului de lucru pentru 

combaterea corupției și evaziunilor fiscal, eliminării fenomenelor ce favorizează economia 

tenebră; grupului de lucru privind examinarea modalității de preschimbare a pașapoartelor de 

uz intern emise de URSS (modelul anului 1974); grupului de lucru privind optimizarea 

procedurilor de achiziții publice; 

7) Acordare de consultanță și suport ministrului justiției în domeniul răspunderii 

disciplinare a judecătorilor, executorilor, avocaților și altor profesii conexe; 



8) Acordare de consultanță și suport ministrului justiției în procesul de implementare, 

coordonare și monitorizare a implementării Strategiei de reformă a sectorului Justiției 2011 – 

2016 (cu precădere la capitolul implementării Pilonului I și Pilonul IV; 

9) Comunicarea cu instituțiile cheie în domeniul administrării judecătorești (CSM, CSJ, 

DAJ); 

10) Asigurarea comunicării cu societatea civilă; 

11) Executarea indicațiilor ministrului și controlul executării acestora în domeniul de 

competență. 

 

5. Atribuțiile Cabinetului 
Cabinetul ministrului are următoarele atribuții: 

1) în domeniul optimizării agendei de lucru a ministrului, în conformitate cu priorităţile 

trasate în planul Ministerului Justiţiei: 

a) stabilirea orarului şedinţelor ministrului şi întrunirilor la nivel ministerial în funcție de 

problematica abordată şi nivelul desfăşurării acesteia; participă la organizarea audienţei 

persoanelor la ministru, a vizitelor delegaţiilor oficiale la Ministerul Justiţiei, a deplasărilor 

ministrului în teritoriu şi peste hotare, a sărbătorilor şi manifestaţiilor; colaborează cu organele 

ierarhic superioare în scopul facilitării realizării obiectivelor şi angajamentelor trasate. 

2) în domeniul monitorizării îndeplinirii indicaţiilor ministrului şi a activităţilor 

planificate la şedinţele operative, precum şi a indicaţiilor parvenite de la organele ierarhic 

superioare: 

a) monitorizarea, în limita competenţelor, a stării de lucruri în cadrul Ministerului,  

evidenţierea punctele forte şi slabe, evidenţierea problemelor existente, identificarea cauzelor 

problemelor, determinarea şi propunerea modalităţilor de soluţionare a acestora; 

b) monitorizarea activității ministrului în calitate de reprezentant al Guvernului în 

Parlament, Consiliului Superior al Magistraturii; Consiliului pentru Cooperativitate, Consiliul 

Superior al Procurorilor, Comisia națională pentru proprietate intelectuală; Colegiul 

Ministerului Justiției; Comisiei pentru soluționarea întîmpinărilor expropriaților la propunerile 

de expropriere; Comisiei guvernamentale pentru identificarea persoanelor civile și 

colaboratorilor organelor de drept care au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 

2009; Comisiei naționale pentru populație și dezvoltare; Comisiei guvernamentale pentru 

probleme de tineret; Consiliului național pentru problemele participanților la conflictele 

armate; grupului de lucru pentru combaterea corupției și evaziunilor fiscal, eliminării 

fenomenelor ce favorizează economia tenebră; grupului de lucru privind examinarea 

modalității de preschimbare a pașapoartelor de uz intern emise de URSS (modelul anului 

1974); grupului de lucru privind optimizarea procedurilor de achiziții publice; 

c) întocmirea, de comun cu subdiviziunile structurale şi instituţiile subordonate, planurile 

de lucru ale Ministerului şi monitorizează realizarea sarcinilor programate; 

d) asigurarea procesului de gestionare a documentelor la nivelul ministerului, propune 

soluţii de optimizare a acestuia; 

e) asigurarea reprezentativității la diverse activități publice organizate de Ministerul 

Justiției și alte instituții și organizații în domeniul de competență, precum și la cererea 

ministrului Justiției, șefului de Cabinet în orice alte domenii de interes; 

f) reprezentarea intereselor autorității sau instituției publice în raporturile acesteia cu 

persoane fizice sau juridice din țară, în limita competentelor stabilite de conducătorul instituției 

publice. 

3) în domeniul asigurării regimului secret al documentelor: 

a) asigură protecţia informaţiilor cu caracter secret în cadrul aparatului central al 

ministerului; 

b) elaborează nomenclatorul funcţiilor angajaţilor cu acces la informaţiile secrete; 

c) elaborează nomenclatorul informaţiilor atribuite la secretul de stat; 



d) asigură menţiunile aplicate pe purtătorii materiali de informaţii atribuite la secretul de 

stat; 

e) previne accesul neautorizat, precum şi divulgarea informaţiilor cu caracter secret; 

f) înaintează propuneri privind suspendarea accesului la informaţiile secrete în cazurile 

prevăzute de art. 25 al Legii cu privire la secretul de stat; 

g) înaintează propuneri pentru acordarea unui spor la salariu persoanelor în funcţie de 

gradul de secretizare a informaţiilor la care au acces; 

h) gestionarea arhivei materialelor secrete a ministerului; 

i) asigurarea circulaţiei materiale secrete cu alte autorităţi ale administraţiei publice. 

4) în domeniul asigurării dialogului cu  partenerii naţionali şi internaţionali a 

Ministerului Justiţiei: 

a) stabilirea unui dialog constant cu eventualii parteneri ai Ministerului Justiţiei; 

b) monitorizarea asistenţei externe acordate în sectorului justiţiei. 

5) în domeniul coordonării comunicării ministrului cu mijloacele de informare în masă: 

a) menţinerea dialogului cu presa privind reacţiile oficiale vis-a-vis de anumite evenimente 

ce au tangenţă cu sfera de activitatea a ministerului; 

b) decide invitarea presei la anumite evenimente organizate de minister. 

6) în domeniul acordării de consultanță și suport ministrului justiției în domeniul 

răspunderii disciplinare a judecătorilor, executorilor, avocaților și altor profesii conexe: 

a) colectarea și sintetizarea informației solicitate de către ministrul justiției și șeful de 

Cabinet cu privire la activitatea instanțelor de judecată, judecătorilor, altor instituții cheie din 

domeniul administrării judecătorești; 

b) întocmire notelor explicative, sinteze, cercetări privind răspunderea disciplinară a 

judecătorilor; 

c) întocmirea și coordonarea proiectelor de acte necesare procesului de înaintare și 

derulare a procedurilor disciplinare împotriva judecătorilor; 

d) sistematizarea informației privind procedurile disciplinare împotriva judecătorilor 

înaintate de către ministrul justiției și formulează concluzii; 

e) efectuarea analizei privind mecanismul de funcționare al răspunderii disciplinare a 

judecătorilor, executorilor, avocaților și altor profesii conexe; 

f) formularea propunerilor privind perfecționarea mecanismelor de aplicare a răspunderii 

disciplinare a judecătorilor. 

7) în domeniul acordării consultanței și suport ministrului justiției în procesul de 

implementare, coordonare și monitorizare a implementării Strategiei de reformă a 

sectorului Justiției 2011 – 2016 (cu precădere la capitolul implementării Pilonului I și 

Pilonul IV: 

a) asigurarea monitorizării procesului de realizare a obiectivelor stabilite de Strategia de 

reformă a sectorului Justiției în cadrul Pilonului I și Pilonul IV; 

b) asigurarea bunei conlucrări cu societatea civilă în vederea îndeplinirii priorităților 

Ministerului Justiției privind promovarea bunelor practici în domeniul răspunderii disciplinare 

a judecătorilor. 

8) în domeniul comunicării cu instituțiile cheie în domeniul administrării judecătorești 

(CSM, CSJ, DAJ): 

a) dezvoltarea platformelor de comunicare cu instituțiile din domeniul administrării 

judecătorești; 

b) facilitarea comunicării dintre reprezentanții instituțiilor din domeniul administrării 

judecătorești și reprezentanții Ministerului Justiției; 

c) participarea/organizarea meselor rotunde și dezbaterilor publice, evenimentelor cu 

privire la subiectele de expertiză. 

9) în domeniul asigurării comunicării cu societatea civilă: 



a) asigurarea respectării graficului de audiență a cetățenilor de către ministrul justiției și de 

conducerea ministerului; întreţine conversaţie cu tact și atenţie;  

b) informarea cetățenilor despre graficul audienței la ministrul justiției și la conducerea 

ministerului, șefii subdiviziunilor ministerului și instituțiilor subordonate ministrului; 

c) monitorizarea executării indicațiilor conducerii în urma audienței cetățenilor. 

 

Capitolul III. Drepturile Cabinetului 

 

6. Cabinetul are următoarele drepturi: 

1) să solicite şi primească de la subdiviziunile Ministerului, instituţiile subordonate şi de la 

organele ierarhic superioare informaţii şi alte documente necesare pentru realizarea atribuţiilor 

ministrului; 

2) să antreneze colaboratori ai subdiviziunilor interioare ale Ministerului Justiţiei în 

procesul de asistare a ministrului la realizarea atribuţiilor sale; 

3) să exercite controlul asupra îndeplinirii de către subdiviziunile Ministerului şi instituţiile 

subordonate a angajamentelor asumate; 

4) să exercite controlul asupra îndeplinirii indicaţiilor ministrului; 

5) să participe, cu obiecţii şi propuneri, la şedinţele operative ale ministrului; 

6) să participe la cursuri de instruire, conferinţe, seminare, mese rotunde şi alte activităţi, 

organizate în Republica Moldova şi în alte ţări, cu tematică relevantă pentru domeniul de 

activitate;  

7) să exercite alte drepturi prevăzute de legislaţia Republicii Moldova.  

 

Capitolul IV. Responsabilitățile Cabinetului 

 

7. Colaboratorii Cabinetului sunt responsabili de: 

1) planificarea raţională a agendei ministrului, monitorizarea executării în modul şi în 

termenele stabilite a acţiunilor incluse în planul de activitate, precum şi a indicaţiilor concrete 

ale ministrului; 

2) exercitarea controlului riguros asupra executării dispoziţiilor şi indicaţiilor Guvernului, 

decretelor şi dispoziţiilor Preşedintelui Republicii Moldova, a actelor legislative şi normative; 

3) asigurarea calităţii şi veridicităţii informaţiei prezentate ministrului, în baza căreia se 

stabilesc anumite poziţii şi se iau decizii concrete; 

4) realizarea sarcinilor de serviciu în timp util, real şi oportun pentru buna desfăşurare a 

activităţii şi obţinerea unui nivel calitativ înalt de realizare a acestora; 

5) analiza opţiunilor de politici şi prezentarea către conducerea ministerului a 

recomandărilor cu privire la opţiunea optimă; 

6) prezentarea ministrului justiţiei a propunerilor de îmbunătăţire a calităţii documentelor 

elaborate de subdiviziunile structurale ale ministerului şi de instituţiile subordonate.  

 

Capitolul V. Organizarea activității Cabinetul 

 

8. Conducerea Cabinetului  
Cabinetul ministrului este condus de şeful de Cabinet care se numește în și se eliberează 

din funcție de către ministru, în condițiile legislației în vigoare. 

 

9. Structura 

Structura și personalul scriptic al Cabinetului se aprobă de către ministru, în baza 

efectivului-limită stabilit de Guvern. 

 

10. Corespondența 



Dreptul la semnătură pe toate actele Cabinetului îl are conducerea ministerului, în 

conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului 

Justiției și ale legislației în vigoare. 

 

11. Colaborarea  
Cabinetul în procesul de activitate cooperează cu: 

1) subdiviziunile Ministerului, instituţiile subordonate Ministerului şi cu organele 

ierarhic superioare; 

2) cu autorităţi şi instituţii ale administraţie publice centrale şi locale; 

3) cu organizaţiile internaţionale reprezentate în Republica Moldova; 

4) cu ambasadele şi consulatele acreditate în Republica Moldova; 

5) cu diferite proiecte şi programe internaţionale, relevante domeniului de competenţă; 

6) cu persoane fizice şi juridice, organizaţii şi instituţii guvernamentale şi 

neguvernamentale din ţară şi de peste hotare. 

  

Cabinetul participă la activitatea comisiilor, grupurilor de lucru cu atribuții în domeniul 

gestionat, exercită și alte atribuții în domeniile prevăzute de lege sau delegate de către 

conducătorul ministerului, în conformitate cu legislația în vigoare. 

 

 

 

 

 

 


