
NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea 

și funcționarea Agenției Informații și Sisteme Juridice 

 

I. Сondiţiile ce au impus elaborarea proiectului și finalităţile urmărite prin implementarea 

noilor reglementări 

 

Urmare aprobării noului Regulament privind organizarea și funcționarea Ministerului 

Justiției (Hotărîrea Guvernului nr. 698 din 30 august 2017), care oferă o delimitare clară între 

misiunea de elaborare și promovare a politicilor de cea de implementare a acestora se impune 

optimizarea structurii, revizuirea funcțiilor și revederea serviciilor prestate de către autoritățile 

administrative din subordinea ministerului. 

Ajustarea statutului și denumirii autorității administrative din subordine la rigorile 

stabilite în art. 14 din Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind administraţia publică centrală de 

specialitate constituie un alt temei pentru revizuirea cadrului de organizare și funcționare a 

Centrului de Informații Juridice din subordinea Ministerului Justiției. 

De asemenea, urmare a diminuării efectivului-limită a Ministerului Justiției de la 141 la 

90 de unități de personal și revizuirii structurii acestuia a devenit imposibilă realizarea unor 

sarcini, motiv pentru care s-a decis delegare lor către autoritățile din subordine. 

Astfel, se propune o abordare conceptuală nouă a instituției, inclusiv prin redenumirea 

Centrului de Informații Juridice în Agenția Informații și Sisteme Juridice. 

Elaborarea unui nou act normativ ce ar reglementa organizarea şi funcţionarea Agenției 

Informații și Sisteme Juridice este dictată implicit și de aspecte de conţinut cît şi de formă.  

Sub aspect de conţinut, revizuirea configuraţiei interne și externe a Agenției Informații și 

Sisteme Juridice este imperioasă pentru asigurarea premiselor organizatorice adecvate realizării 

misiunii Agenției.  

În ce priveşte forma proiectului Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea 

Agenției Informații și Sisteme Juridice, este relevantă Hotărîrea Guvernului nr. 595 din 26 iulie 

2017 „Pentru aprobarea Structurii-tip a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea 

ministerului”  care, a priori poate constitui reper pentru arhitectura regulamentelor de organizare 

și funcționare a autorităților administrative din subordinea ministerelor.  

Potrivit acestui act, Regulamentul trebuie să corespundă unei structuri prestabilite, ce va 

include: obiectul de reglementare, statutul juridic şi locul instituției în structura administraţiei 

publice centrale; misiunea, domeniile de activitate, funcţiile de bază şi drepturile instituției; 

organizarea activităţii instituției.  

Reieşind din rigorile de structură, proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea 

și funcționarea Agenției Informații și Sisteme Juridice se ajustează la cerinţele hotărîrii 

Guvernului menţionată supra.  

În contextul celor expuse, scopul proiectului este crearea unui cadru comprehensiv ce va 

reglementa într-o formulă nouă organizarea şi funcţionarea Agenției Informații și Sisteme 

Juridice, accesibil şi eficient, contribuind în ultimă instanţă la realizarea conformă a misiunii şi 

sarcinilor cu care este investită, precum și a celor sarcini care urmează a fi delegate adițional.   

Prin intermediul prezentului proiect se propune atingerea următoarelor obiective:  

- redenumirea autorității conform cerințelor legale; 

- consolidarea Agenției Informații și Sisteme Juridice;  

- oferirea unui spectru mai larg de competențe; 

- crearea subdiviziunilor vitale pentru realizarea atribuțiilor; 

- asigurarea transparenței și accesibilității structurii și organigramei Agenției.  
 



II. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi 

 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenției este 

constituit din proiectul Hotărîrii Guvernului şi anexele la aceasta.  

I. În proiectul Hotărîrii se indică efectivul-limită al Agenției în număr de 35 unităţi, 

inclusiv personalul de deservire. În prezent, conform statului de personal Centrul de Informații 

Juridice dispune de un efectiv de 14 unităţi, care asigură:  

- ținerea Registrului de stat al actelor juridice al Republicii Moldova; 

- ținerea Registrului garanțiilor reale mobiliare, Registrul dosarelor succesorale și a 

testamentelor; 

- prestarea serviciilor informaționale în conformitate cu Hotărîrea guvernului nr. 

241/2006; 

- administrarea și menținerea infrastructurii TI a Agenției și a Ministerului Justiției; 

- administrarea pe platforma MCLOUD2 a 37 de servere (active/funcționale) în incinta 

clădirii guvernamentale; 

- deținerea și administrarea a 11 servere locale (RSON, Registrul gajului bunurilor 

mobile, Registrul dosarelor succesorale și a testamentelor, Sistemul management al 

documentelor, Active Directory (Domen), Soft SAFEQ MF XEROX) 

- administrarea (crearea, modificarea, anularea) cutiilor poștale a instanțelor de judecată, 

angajații Ministerului Justiției, Centrului de armonizare a legislației, Agenției de administrare a 

instanțelor judecătorești. 

Majorarea numărului de unităţi de personal este generată de sporirea funcțiilor și 

sarcinilor Agenției, luînd în considerare și următoarele circumstanțe:  

1. asigurarea actualizării platformelor: www.lex.justice.md și www.legis.md (Registrul 

de stat al actelor juridice), presupune un efort dublu al personalului, însă nu poate fi negată 

importanța informării populației cu cadrul normativ actualizat zilnic. Registrul de stat al actelor 

juridice este sistem on-line accesibil gratuit, iar actualizarea întîrziată sau eronată a datelor din 

registru ar crea deficiențe grave în apărarea, inclusiv în instanțele judecătorești a drepturilor 

cetățenilor și ar compromite aplicabilitatea corectă a normelor în vigoare și informarea în termeni 

utili despre modificările ce survin în reglementarea relațiilor sociale.  

2. transmiterea în gestiune și ulterior lansarea următoarelor sisteme informaționale: 

a) Registrului procedurilor de executare;  

b) Sistemul informatic integrat e–rețineri;  

c) Sistemul informatic integrat e–procură; 

d) Sistemul informațional automatizat e–legislație;  

e) Sistemul informatic platforma Ghișeul unic. 

3.  preluarea de către Agenția Informații și Servicii Juridice a funcțiilor de aplicare a 

apostilei și legalizarea actelor oficiale.   

În această ordine de idei, sporirea numărului resurselor umane este importantă pentru 

asigurarea potențialului productiv, avînd drept consecință prestarea de către Agenție a serviciilor 

calitative și în termenii stabiliți.  

De facto, majorarea unităților de personal este nesemnificativă în condițiile în care din 

numărul total cu care se majorează efectivul–limită al Centrului de Informații Juridice (Agenția 

Informații și Sisteme Juridice - 13 unități reprezintă efectivul Direcției apostilă (10 unități) și 

Serviciului e-Transformare (3 unități) din cadrul Ministerului Justiției. 

II. Anexele la proiectul Hotărîrii Guvernului:  

La anexa nr. 1 se propune în redacţie nouă Regulamentul privind organizarea şi 

funcţionarea Agenției Informații și Sisteme Juridice.  

Cantitativ, 3 capitole şi 17 puncte a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea 

Agenției Informații și Sisteme Juridice reflectă statutul juridic al Agenției şi locul ei în structura 

administraţiei publice centrale, misiunea, domeniile de activitate şi funcţiile corespunzătoare 

http://www.lex.justice.md/
http://www.legis.md/


misiunii, drepturile cu care este investită Agenția pentru a-şi putea realiza funcţiile, conducerea 

Agenției, corespondenţa, modul şi formele de colaborare cu alte entităţi guvernamentale, 

internaţionale, mediul de afaceri şi cu societatea civilă.  

La anexa nr. 2 se propune noua structură a Agenției Informații și Sisteme Juridice. 

Structura Agenției va cuprinde 7 subdiviziuni, după cum urmează:  

1. Conducerea – (director) – 1  unitate;  

2. Direcția sisteme informaționale în sectorul justiției - 1 unitate 

         Secția analiză și documentare - 4 unităţi 

         Secția administrare sisteme informaționale – 4 unităţi;  

3. Direcţia prelucrare și difuzare a actelor juridice – 6 unităţi;  

4. Direcţia apostilă și legalizare – 10 unităţi;  

5. Direcţia tehnologii informaționale și comunicații – 5 unități;  

6. Serviciul economico-financiar și administrativ - 2 unități; 

7. Serviciul resurse umane - 1 unitate; 

8 .Serviciul audit intern - 1 unitate. 

 

La anexa nr. 3 se propune organigrama Agenției Informații și Sisteme Juridice, care 

corespunde structurii propuse. 
 

III. Fundamentarea economico-financiară 

Implemetarea, urmare a aprobării, Hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea şi 

funcţionarea Agenției Informații și Sisteme Juridice reclamă surse suplimentare din bugetul de stat 

pentru salarizarea 21 unități de personal și asigurarea tehnico-materială a acestora.  

Astfel, pentru întreţinerea 21 unități de personal, dintre care 17 funcționari publici și 4 

funcții de deservire tehnică va fi necesară alocarea anuală din bugetul de stat a mijloacelor 

financiare în sumă de 2 095,8 mii lei, din care cheltuielile de personal constituie 1 577,5 mii lei şi 

asigurarea tehnico-materială 518,3 mii lei. 

Este important a preciza că cheltuielile de personal sunt inferioare veniturilor încasate 

pentru prestarea serviciilor de către autoritate. Or, doar pentru serviciile informaționale și de 

administrare a sistemelor informaționale din gestiune, Centrul de Informații juridice încasează 

anual circa 1 mil. lei, iar pentru serviciile de aplicare a apostilei, Ministerul Justiției încasează anual 

peste 2 mil. lei. 

V. Acțiuni ce urmează a fi întreprinse în baza actului normativ  

Urmare a adoptării prezentului proiect, va fi elaborat noul stat de personal al Agenției Informații și 

Sisteme Juridice și schema de încadrare.  

VI. Respectarea transparenței decizionale 

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

în procesul decizional, proiectul Hotărîrii Guvernului a fost plasat pe pagina web oficială a 

Ministerului Justiţiei www.justice.gov.md, compartimentul Transparenţa decizională, directoriul 

Proiecte de acte normative remise spre coordonare. 

 

 

Secretar de stat                Nicolae EȘANU 

http://www.justice.gov.md/

