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Regulamentul 

privind organizarea şi funcționarea Direcției management  

instituțional din cadrul Ministerului Justiţiei 
 

 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

  

1. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Direcției management 

instituțional (în continuare - Regulament) din cadrul Ministerului Justiției (în 

continuare - Minister) reglementează misiunea, funcţiile de bază, drepturile, structura, 

atribuțiile subdiviziunilor structurale, precum și organizarea activității acesteia.  

2. Direcția management instituțional (în continuare – Direcția) este o 

subdiviziune structurală autonomă, care se subordonează secretarului general de stat. 

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

legi, de alte acte normative, de decretele Președintelui Republicii Moldova, de 

ordonanțele, hotărîrile și dispozițiile Guvernului, 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 promovarea şi implementarea unui management eficient al resurselor 

umane, menţinerea şi consolidarea managementului financiar şi bugetar al 

Ministerului, asigurarea comunicării eficiente a Ministerului cu mijloacele de 

informare în masă, cu publicul larg, asigurarea regimului secret al documentelor, 

organizarea fluxului de documente în Minister, precum şi gestionarea fondului 

arhivistic. 
5. Funcțiile de bază ale Direcției sunt: 

1) elaborarea, executarea şi raportarea bugetului Ministerului; 

2) elaborarea şi implementarea politicii de contabilitate a Ministerului; 

3) consiliere economico-financiară; 

4) asigurarea procesului de achiziționare a bunurilor, serviciilor și lucrărilor 

necesare pentru activitatea aparatului central și autorităților administrative din 

subordine gestionate de către Minister; 

5) administrarea personalului prin planificarea, coordonarea, organizarea, 

desfășurarea, monitorizarea și evaluarea implementării procedurilor de personal în 

cadrul aparatului central, precum și în cadrul autorităților administrative din subordine 

gestionate de către Minister; 



6) organizarea și desfășurarea activității de voluntariat în cadrul aparatului central 

al Ministerului; 

7) asigurarea regimului secret al documentelor;  

8) cultivarea integrității şi a climatului de toleranță zero la corupție în cadrul 

Ministerului;  
9) facilitarea interacţiunii reprezentanților mass-media cu angajații, conducerea 

Ministerului şi consultarea privind menținerea bunelor relații reciproce; 

10) elaborarea şi promovarea strategiilor, planurilor de comunicare, monitorizarea 

presei, inclusiv a opiniei publice, privind inițiativele lansate; 

11) asigurarea transparenței şi facilitarea accesului publicului larg la informația 

oficială din cadrul autorității; 

12) organizarea fluxului de documente în Minister; 

13) elaborarea rapoartelor privind mersul examinării și executării documentelor; 
14) asigurarea sistematizării, păstrării  și primirii documentelor de arhiva; 
15) organizarea audienței cetățenilor de către conducerea Ministerului.  
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 exercite în subdiviziunile structurale ale Ministerului şi în autoritățile 

administrative din subordine, monitorizarea respectării legislaţiei în domeniul de 

competență; 
4) să examineze şi să avizeze proiecte de documente de politici, legi, acte 

normative în domeniul său de competență; 
5) să participe la şedinţele şi întrunirile conducerii Ministerului, în cadrul cărora 

sînt examinate chestiuni privind reglementarea domeniului, relaţiile externe şi 

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

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

peste hotare, în scopul efectuării schimbului de experienţă în domeniu; 
8) să solicite, în procesul de îndeplinire a atribuţiilor sale funcţionale, asistenţa 

unor experţi din domeniul de competență a Direcției; 
9) să participe la cursuri de instruire, conferinţe, seminare, ateliere de lucru şi la 

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

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

 
III. STRUCTURA DIRECȚIEI 

 

7. Direcția este constituită din următoarele subdiviziuni structurale: 

1) Secția financiar-administrativă; 

2) Secția managementul documentelor; 

3) Serviciul resurse umane și probleme speciale; 



4) Serviciul informare și comunicare cu mass-media. 

8. Conform statului de personal în cadrul Direcției activează funcționari publici de 

conducere, funcționari publici de execuție și personal ce asigură funcționarea 

autorității publice. 

 

 

IV. ATRIBUȚIILE SUBDIVIZIUNILOR STRUCTURALE ALE DIRECȚIEI 

 

Secțiunea 1. 

Atribuțiile Secției financiar-administrative 

 

9.  În activitatea sa, Secția financiar-administrativă îndeplinește următoarele 

atribuții: 

1) elaborează propunerile de buget, în comun cu subdiviziunile structurale ale 

Ministerului şi autoritățile administrative din subordine gestionate de către Minister; 

2) asigură legalitatea, eficienţa, economia şi transparenţa cheltuirii mijloacelor 

bugetului, cu respectarea limitelor bugetare aprobate; 

3) asigură încasarea/colectarea integrală, conformă şi eficientă a mijloacelor în 

conformitate cu bugetul aprobat; 

4) organizează şi execută eficient tranzacţiile financiare, precum şi asigură 

corectitudinea și regularitatea procesării şi înregistrării acestora, inclusiv prin control 

financiar periodic; 

5)  analizează executarea bugetului; 

6)  monitorizează şi raportează performanța financiară şi nefinanciară, în comun cu 

subdiviziunile structurale ale Ministerului; 

7) înaintează, în caz de necesitate, propuneri de redistribuire a alocațiilor bugetare 

sau de modificare a bugetului; 

8) asigură un management bugetar adecvat şi ordonat, inclusiv prin evaluarea, 

monitorizarea şi raportarea sistematică a bugetului; 

9) elaborează şi implementează politica de contabilitate a Ministerului; 

10) înregistrează prompt, ţine evidenţa şi verifică toate tranzacţiile financiare, 

materiale şi alte operaţiuni care afectează veniturile, cheltuielile, activele şi pasivele; 

11) asigură corectitudinea şi plenitudinea înregistrărilor contabile, a documentelor 

şi a altor informaţii cu caracter contabil; 

12) controlează existența, calitatea și corespunderea activelor și datoriilor cu 

datele contabile, inclusiv prin efectuarea periodică a inventarierii; 

13) contribuie la realizarea activităţilor de control privind integritatea şi siguranţa 

activelor, inclusiv privind circulaţia acestora; 

14) organizează şi implementează sisteme eficiente de comunicare şi raportare a 

informaţiei cu privire la buget; 

15) participă, în comun cu subdiviziunile structurale ale Ministerului, la 

întocmirea Raportului de implementare a strategiilor sectoriale de cheltuieli; 

16) întocmeşte şi prezintă, în modul şi în termenele stabilite, Raportul privind 

executarea bugetului; 

17) întocmeşte şi prezintă, în modul şi în termenele stabilite, rapoarte financiare, 

precum şi alte rapoarte; 



18) întocmeşte, în comun cu subdiviziunile structurale ale Ministerului, şi 

prezintă, în modul şi în termenele stabilite, Raportul privind performanţa programelor 

de cheltuieli; 

19) asigură calitatea, plenitudinea şi siguranţa informaţiei din rapoarte; 

20) asigură primirea, evidenţa şi controlul eficient şi legal al activelor şi 

serviciilor procurate; 

21) elaborează schema de încadrare pentru aparatul central și autoritățile din 

subordine gestionate de către Minister, precum și avizează schema de încadrare a altor 

autorități din subordinea Ministerului; 

22) asigură evidenţa cheltuielilor de personal; 

23) asigură achitarea bunurilor și a serviciilor procurate; 

24) organizează eficient și supraveghează funcţia internă de casierie; 

25) asigură siguranţa şi securitatea operaţiunilor de casă şi a păstrării 

numerarului, precum şi asigură identificarea şi controlul eficace al riscurilor de 

delapidare, fraudă sau corupţie; 

26) participă la procesul de achiziţii publice de bunuri şi servicii, în corespundere 

cu funcţiile şi sarcinile atribuite în cadrul grupului de lucru pentru achiziţii; 

27) asigură înregistrarea contractelor de achiziţii publice la trezoreria teritorială a 

Ministerului Finanţelor, precum şi evidenţa şi monitorizarea executării contractelor de 

achiziţii publice; 

28) ţine evidenţa patrimoniului de stat din ramură, administrează terenurile 

proprietate publică a statului aferente bunurilor imobile proprietate de stat din gestiune 

şi prezintă dări de seamă privind patrimoniul public organului abilitat; 

29) elaborează opinia asupra proiectelor de acte, inclusiv a proiectelor de acte 

normative, conform domeniilor de competenţă. 

 

 

Secțiunea 2. 

Atribuțiile Secției managementul documentelor  

 

10. În activitatea sa, Secția managementul documentelor îndeplinește următoarele 

atribuții: 

1) organizează fluxul de documente în Minister: recepționarea, înregistrarea, 

repartizarea, expedierea și controlul  executării in termen  a documentelor; 

2) organizează evidenţa, înregistrarea, examinarea, efectuarea controlului asupra 

păstrării și executării în termen a petiţiilor; 

3) prezintă conducerii Ministerului informații privind mersul executării 

documentelor; 

4) asigură distribuirea corespondenţei, conform rezoluţiei conducerii; 

5) întocmește, la necesitate, rapoarte privind mersul examinării și executării 

petiţiilor și documentelor; 

6) primeşte, în modul stabilit, spre păstrare în arhiva Ministerului dosarele 

personale ale personalului scriptic, precum și dosarele cu termen permanent şi 

temporar de păstrare;  

7) elaborează nomenclatorul dosarelor cu termen de păstrare permanent, de lungă 

durată și istoricul fondului arhivistic al Ministerului; 

8) întocmește procesele-verbale de nimicire a dosarelor cu termen expirat; 



9) prezintă, la solicitare, Serviciului de Stat de Arhivă informaţii; 

10) acordă asistenţă metodologică subdiviziunilor structurale ale Ministerului în 

procesul de prelucrare a documentelor pentru predare în arhivă; 

11) elaborează proiectul ordinului cu privire la organizarea audienței cetățenilor; 

12) asigură respectarea graficului de audiență a cetățenilor de către conducerea 

Ministerului; 

13) informează cetățenii despre graficul audienței la conducerea Ministerului, șefii 

subdiviziunilor structurale şi autorităților administrative din subordinea Ministerului, 

inclusiv prin plasarea acestuia pe pagina web a Ministerului; 

14) monitorizează executarea indicațiilor conducerii în urma audienței cetățenilor. 
 

Secțiunea 3. 

Atribuțiile Serviciului resurse umane și probleme speciale  

 

11. În activitatea sa, Serviciul resurse umane și probleme speciale îndeplinește 

următoarele atribuții: 

1) participă la elaborarea documentelor de dezvoltare strategică a Ministerului, în 

special privind stabilirea obiectivelor şi acţiunilor referitoare la managementul 

resurselor umane; 

2) participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcționare a 

Ministerului, precum și a autorităților administrative din subordine;  

3) elaborează regulamentului intern al Ministerului, precum și participă la 

elaborarea regulamentelor interne ale autorităților administrative din subordine 

gestionate de către Minister;  

4) participă la proiectarea structurii organizatorice, a subdiviziunilor structurale 

din cadrul aparatului central și autoritățile administrative din subordinea Ministerului; 

5) planifică/estimează necesarul de personal în cadrul aparatului central și 

autoritățile administrative din subordinea Ministerului; 

6)  completează statul de personal al aparatului central și al autorităților 

administrative din subordine gestionate de către Minister în corespundere cu structura 

şi efectivul-limită; 

7) elaborează schema de încadrare pentru aparatul central și autoritățile din 

subordine gestionate de către Minister, precum și avizează schema de încadrare a altor 

autorități din subordinea Ministerului; 

8) organizează şi coordonează procesul de integrare socioprofesională a noilor 

salariați, perioada de probă a funcționarilor publici debutanți din cadrul aparatului 

central și autoritățile administrative din subordine; 

9) elaborează, în baza necesităților de instruire a personalului, planul anual de 

dezvoltare profesională a personalului din cadrul aparatului central și autoritățile 

administrative din subordine gestionate de către Minister; organizează, coordonează şi 

monitorizează implementarea acestuia;  

10) participă la organizarea şi desfășurarea achizițiilor privind procurarea 

serviciilor de instruire, inclusiv la negocierea condițiilor de organizare şi desfășurare a 

cursurilor de instruire; 

11) evaluează rezultatele şi impactul activităților de instruire desfășurate din cadrul 

aparatului central și autoritățile administrative din subordine gestionate de către 

Minister; 



12) evaluează factorii de motivare a personalului din cadrul aparatului central și 

autoritățile administrative din subordine; 

13) elaborează/actualizează programul de motivare non-financiară a personalului, 

după caz, şi programul de motivare financiară; organizează, coordonează şi 

monitorizează implementarea acestuia; 

14) coordonează şi monitorizează implementarea procedurii de evaluare a 

performanţelor profesionale individuale; vizează obiectivele individuale de activitate 

şi indicatorii de performanţă ale funcţionarilor publici din cadrul aparatului central, 

precum și din cadrul autorităților din subordinea Ministerului; 

15) participă la examinarea contestațiilor în domeniul managementului resurselor 

umane depuse de salariații din cadrul aparatului central și autoritățile administrative 

din subordinea Ministerului; 

16) promovează şi cultivă climatul psihologic pozitiv de muncă în Minister şi o 

cultură organizațională bazată pe principii general umane, management participativ, 

orientare spre rezultate şi relații de muncă armonioase; 

17) participă la evaluarea riscurilor de sănătate în muncă în cadrul Ministerului; 

18) participă la procesul de prevenire şi atenuare a conflictelor interpersonale; 

19) acordă asistentă informațională şi metodologică  în domeniile de competență; 

20) asigură organizarea şi desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor 

publice vacante din cadrul aparatului central, precum și din cadrul autorităților 

administrative din subordine gestionate de către Minister; 

21) asigură ținerea lucrărilor de secretariat ale ședințelor Comisiei de disciplină din 

cadrul aparatului central și autoritățile administrative din subordine gestionate de către 

Minister; 

22) desfășoară ancheta de serviciu și întocmește raportul privind ancheta de 

serviciu, prezintă în cadrul ședinței comisiei de disciplină rezultatele anchetei de 

serviciu şi propunerea privind sancțiunea disciplinară aplicabilă funcționarului public 

sau după caz, clasarea cauzei; 

23) ține evidența salariaților din cadrul aparatului central și din cadrul autorităților 

administrative din subordine gestionate de către Minister: elaborează proiecte de acte 

administrative cu privire la numirea/angajarea, modificarea/suspendarea/încetarea 

raporturilor de serviciu/muncă, instruirea, evaluarea personalului şi alte proceduri de 

personal; completează carnetele de muncă; întocmește şi actualizează dosarele 

personale; completează formularele statistice privind salariații din cadrul aparatului 

central şi autoritățile administrative din subordine gestionate Minister; completează 

fișele de pontaj; elaborează anual graficul concediilor și tine evidența tuturor tipurilor 

de concedii acordate;  eliberează şi gestionează legitimațiile de serviciu; tine evidența 

persoanelor supuse serviciului militar; realizează acțiunile privind obținerea de către 

salariați a polițelor de asigurare obligatorie de asistență medicală; eliberează, la 

solicitarea salariaților, certificate/copii ale actelor cu privire la datele lor personale; 

organizează depunerea jurămîntului de către funcționarii publici confirmați în funcție 

în prezentă conducătorului, actualizarea informațiilor plasate la compartimentul 

„Contacte” de pe pagina web a Ministerului;  

24) administrează baza de date computerizată privind funcțiile şi personalul din 

cadrul aparatului central şi autoritățile administrative din subordine gestionate de către 

Minister;  

25) acumulează, analizează şi generalizează informația cu privire la salariați; 



26) întocmește şi prezintă conducerii Ministerului rapoarte informative; 

27) completează și actualizează Registrul electronic al subiecților declarării averii 

şi a intereselor personale din cadrul aparatului central, precum și din cadrul 

autorităților administrative din subordine gestionate de către Minister;  

28) contribuie la cultivarea climatului de integritate prin aplicarea măsurilor de 

asigurare a integrității instituționale: angajarea şi promovarea agenților publici în bază 

de merit şi de integritate profesională, respectarea regimului juridic al 

incompatibilităților, restricțiilor în ierarhie şi al limitărilor de publicitate, neadmiterea, 

denunțarea şi tratarea influențelor necorespunzătoare, neadmiterea, denunțarea 

manifestărilor de corupție şi protecția avertizorilor de integritate, intoleranța față de 

incidentele de integritate; 

29) organizează desfășurarea activității de voluntariat în cadrul Ministerului: 

analizează şi consultă șefii de subdiviziuni necesitatea implicării voluntarilor; 

elaborează în comun cu șefii de subdiviziuni fișa postului pentru voluntari; elaborează 

anunțul și condițiile de participare la concurs a candidaților; elaborează actele privind 

desfășurarea activității de voluntariat; elaborează planul de acțiuni anual al 

programului de voluntariat; 

30) asigură secretariatul comisiilor cu privire la selectarea reprezentanților 

societății civile în componența colegiilor, consiliilor și comisiilor prevăzute de 

legislația în vigoare, precum și actele normative interne; 

31) asigură circulația materialelor secrete, protecţia informaţiilor cu caracter secret 

precum și previne accesul neautorizat şi divulgarea informațiilor cu caracter secret în 

cadrul aparatului central al Ministerului; 

32) elaborează nomenclatorul funcțiilor salariaților cu acces la informațiile secrete 

și al informațiilor atribuite la secretul de stat; 

33) înaintează propuneri privind suspendarea accesului la informațiile secrete în 

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

34) elaborează ordine cu privire la acordarea accesului la secretul de stat, 

majorarea gradului de salarizare și stabilirea sporului la salariu salariaților în funcție 

de gradul de secretizare a informațiilor la care au acces; 

35) gestionează arhiva materialelor secrete a Ministerului; 

36) elaborează proiectele actelor administrative ce țin de competența Direcției, alte 

decît cele reglementate în atribuțiile subdiviziunii; 

37) elaborează opinia asupra proiectelor de acte, inclusiv a proiectelor de acte 

normative, conform domeniilor de competenţă. 

 

 

Secțiunea 4. 

Atribuțiile Serviciului informare și comunicare cu mass-media  

 

12. În activitatea sa, Serviciul informare și comunicare cu mass-media îndeplinește 

următoarele atribuții: 

1) asigură difuzarea în mod operativ a informaţiei de interes public, redactează 

comunicate/invitaţii de presă despre activitatea Ministerului şi a conducerii acestuia, 

politicile publice iniţiate, promovate şi realizate în domeniul de activitate; 

2) oferă suport informaţional/consultativ pentru reprezentanţii mass-media din ţară 

şi de peste hotare, prin diverse căi de comunicare (personal, telefonic, e-mail, reţele de 



socializare), inclusiv examinează şi coordonează oferirea răspunsurilor la solicitările 

acestora; 

3) asigură acreditarea jurnaliştilor, facilitează accesul acestora la evenimentele cu 

un caracter public, intermediază realizarea interviurilor pentru presă cu angajaţii şi 

conducerea autorităţii publice; 

4) participă la elaborarea documentelor de politici în domeniul specific, a 

planurilor de comunicare şi identificarea instrumentelor pentru informarea societăţii 

privind activităţile/politicile publice; 

5) planifică şi organizează periodic campanii media/de comunicare, 

conferinţe/cluburi de presă, vizite de informare/documentare în teritoriu, întîlniri 

oficiale/neoficiale între conducerea Ministerului şi reprezentanţii mijloacelor de 

informare în masă; 

6) realizează monitorizarea presei, analiza studiilor sociologice, a rapoartelor 

efectuate de organizaţii naţionale/internaţionale şi informează despre rezultatele 

obţinute prin rapoarte periodice, în vederea formulării propunerilor privind 

îmbunătăţirea şi menţinerea imaginii pozitive; 

7) conlucrează cu reţeaua de comunicare din cadrul autorităţilor administraţiei 

publice centrale şi locale; 

8) crează şi actualizează permanent baza de date privind mijloacele de informare în 

masă din Republica Moldova; 

9) participă la elaborarea materialelor informative şi a discursurilor pentru 

evenimentele publice la care participă conducerea Ministerului. 

 

 

IV. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DIRECȚIEI 

 

13. Direcția este condusă de şef, care se numeşte în şi se eliberează din funcţie de 

către ministru, în condiţiile legislaţiei în vigoare.  

14. Șeful direcției: 

1) organizează și coordonează procesul de elaborare a bugetului în cadrul 

aparatului central al Ministerului, autoritățile administrative din subordine, emite 

instrucțiuni și stabilește proceduri interne; 

2) acordă asistență metodologică aferentă procesului bugetar subdiviziunilor 

structurale din cadrul şi/sau subordinea Ministerului; 

3) participă la elaborarea Strategiei sectoriale de cheltuieli pe termen mediu, 

inclusiv prin estimarea costurilor măsurilor/politicilor și detalierea limitei sectoriale de 

cheltuieli, conform metodologiei stabilite de Ministerul Finanțelor; 

4) organizează consultări bugetare în cadrul Ministerului, după caz, cu autoritățile 

administrative din subordine; 

5) asistă, după caz, conducerea Ministerului în cadrul consultărilor bugetare 

organizate de Ministerul Finanțelor, precum şi la prezentarea către Ministerul 

Finanţelor a proiectului bugetului Ministerului; 

6) asigură detalierea bugetului aprobat conform metodologiei stabilite de 

Ministerul Finanțelor; 

7) conduce, organizează și coordonează activitatea Direcției; 

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

acestora; 



9) asigură executarea legilor, decretelor Președintelui Republicii Moldova, 

ordonanțelor, hotărîrilor și dispozițiilor Guvernului, precum și îndeplinirea funcțiilor 

ce rezultă din prevederile prezentului Regulament și din alte acte normative; 

10) stabilește atribuțiile șefilor subdiviziunilor structurale ale Direcției, precum și 

gradul de responsabilitate pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu; 

11) asigură executarea indicațiilor conducerii Ministerului; 

12) stabilește obiectivele individuale de activitate și evaluează activitatea  

funcționarilor publici de conducere din subordine, precum și verifică corectitudinea 

aplicării procedurii de evaluare a funcţionarilor publici evaluaţi ale căror fișe de 

evaluare le contrasemnează;  

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

122) 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; 

[Punctele 121 și 122 completate prin Ordinul ministrului justiției nr. 327/2019]; 

13) vizează, în modul stabilit, documentele elaborate de către salariații Direcției; 

14) participă la elaborarea proiectelor de acte legislative şi/sau normative, în 

domeniile vizate; 

15) îndeplinește alte sarcini conform indicațiilor conducerii Ministerului. 

15. Șefii subdiviziunilor structurale se subordonează șefului Direcției. 

16. Șeful subdiviziunii structurale: 

1) conduce și asigură  activitatea organizatorică a subdiviziunii structurale; 

2) execută indicațiile și dispozițiile conducerii Ministerului, Direcției și este 

responsabil pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea tardivă a acestora; 

3) determină atribuțiile salariaților din subordine și evaluează activitatea acestora; 

4) efectuează controlul îndeplinirii sarcinilor și obligațiilor de către salariații din 

subordine; 

5) examinează și elaborează documente, care prezintă un grad sporit de 

complexitate, precum și documentele date de către conducerea Ministerului sau a 

Direcției spre executare personală; 

6) prezintă șefului Direcției propuneri de optimizare a activității subdiviziunii 

structurale; 

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

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

9) 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. 

       [Punctele 7 – 9  completate prin Ordinul ministrului justiției nr. 327/2019]. 

17. Salariații Direcției își exercită atribuțiile în conformitatea cu fișele de post 

elaborate în modul stabilit de legislația în vigoare. Șeful Direcției și/sau subdiviziunii 

poate delega salariaților exercitarea și altor atribuții date în competența Direcției, însă 

care nu sunt reglementate de prezentul Regulament.  

18. În cazul absenței unui salariat șeful Direcției și/sau subdiviziunii structurale 

asigură exercitarea atribuțiilor salariatului absent de către un alt salariat. 

19. Salariații Direcţiei sunt obligaţi să examineze documentele repartizate spre 

executare în termenii stabiliţi de legislație sau indicați în solicitările parvenite, precum 



și poartă răspundere solidară cu conducerea subdiviziunii pentru neexecutarea în 

termen a însărcinărilor ce le revin. 

20. Șeful Direcţiei organizează periodic ședințe de lucru în vederea examinării 

unor probleme apărute în procesul de realizare a atribuţiilor de serviciu de către 

salariați. 

21. Dreptul de semnătură pe toate actele Direcției îl are conducerea Ministerului. 

22. Șeful Direcției și șefii subdiviziunilor structurale se investesc cu dreptul de a 

semna corespondența subdiviziunii prin ordin al ministrului. 

23. Direcția colaborează cu subdiviziunile Ministerului, cu autoritățile 

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

domeniul de competență a ministerului, organismele internaționale și cu societatea 

civilă. 
24. 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.  

 

  


