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cu privire la organizarea și funcționarea  

Agenției Resurse Informaționale Juridice  

--------------------------------------------------------- 

 

În temeiul art.7 lit. b) din Legea nr. 136 din 7 iulie 2017 cu privire la 

Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412) și 

art.15 alin. (1) din Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind administrația publică 

centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160–

164, art. 537), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Centrul de Informații Juridice se reorganizează prin transformare în 

Agenția Resurse Informaționale Juridice. Agenția Resurse Informaționale 

Juridice este succesor de drepturi și obligații al Centrului de Informații Juridice. 

 

2. Se stabileşte efectivul-limită al Agenției Resurse Informaționale 

Juridice în număr de 23 unităţi, cu un fond anual de retribuire a muncii conform 

legislației în vigoare. 

 

3. Personalul Centrului de Informații Juridice urmează să-şi continue 

activitatea pînă la aprobarea statului de personal ale Agenției Resurse 

Informaționale Juridice. 

Disponibilizarea personalului ca urmare a reorganizării, în cazul 

imposibilităţii transferului acestuia, se va efectua în conformitate cu Legea nr. 

158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului 

public şi cu legislaţia muncii. 

 

4. Ministerul Justiţiei, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei hotărîri va iniţia, în conformitate cu Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 

2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, ocuparea 

funcţiei de director al Agenției Resurse Informaționale Juridice. 
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5. Pînă la numirea în funcţie a directorului Agenției Resurse 

Informaționale Juridice, ministrul justiției va desemna, prin ordin, persoana care 

va asigura interimatul funcției de director. 

 

6. Se aprobă: 

1) Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenției Resurse  

Informaționale Juridice, conform anexei nr. 1; 

2) Structura Agenției Resurse  Informaționale Juridice, conform anexei 

nr.2;  

3) Organigrama Agenției Resurse Informaționale Juridice, conform anexei 

nr. 3. 

 

7. Punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 437 din 15 mai 2018 „Cu privire 

la organizarea și funcționarea Administrației Naționale a Penitenciarelor” 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.156, art.472), se modifică 

după cum urmează: 

în dispoziție, cifrele „2960” se substituie cu cifrele „2951”; 

în subpunctul 2), cifrele „2619” se substituie cu cifrele „2610”. 

 

8. Ministerul Finanţelor, conform propunerilor Ministerului Justiţiei, ca 

urmare a reorganizării Centrului de Informații Juridice, va prezenta Guvernului 

proiectul hotărîrii Guvernului privind redistribuirea alocaţiilor, aprobate prin 

Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 289 din 15 decembrie 2017, între 

autorităţile administrative din subordinea Ministerului Justiției.  

 

9. Hotărîrea Guvernului nr. 488 din 29 martie 2008 „Cu privire la unele 

aspecte ale activităţii instituţiilor subordonate Ministerului Justiţiei” (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 69-71, art. 465), cu modificările 

ulterioare se abrogă. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul finanţelor     Octavian Armaşu 

 

 

Ministrul justiţiei      Victoria Iftodi 
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           Anexa nr.1 

la Hotărîrea Guvernului nr. 

din                             2018 

 

 

REGULAMENTUL  

cu privire la organizarea şi funcţionarea  

Agenției Resurse Informaționale Juridice 

I . Dispoziţii generale 

1. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenției Resurse  

Informaționale Juridice (în continuare – Regulament) reglementează misiunea, 

domeniile de activitate, funcțiile de bază și drepturile acesteia, precum și 

organizarea activității. 

 

2. Agenția Resurse Informaționale Juridice (în continuare – Agenția) este 

autoritate administrativă în subordinea Ministerului Justiţiei. 

  

3. Agenția este persoană juridică de drept public, cu sediul în municipiul 

Chişinău, dispune de denumire, de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii 

Moldova, de cont trezorerial, precum şi de alte atribute specifice autorităţilor 

publice, stabilite în legislaţie. 

 

4. Finanţarea şi asigurarea tehnico-materială a Agenţiei se efectuează din 

contul mijloacelor prevăzute în legea bugetului de stat pentru anul corespunzător 

şi al mijloacelor provenite din alte surse, conform legislaţiei. 

 

II. Misiunea, domeniile de activitate,  

funcţiile de bază şi drepturile Agenției 

 

5. Agenția are misiunea de a asigura dezvoltarea sistemului integrat de 

informare juridică, dezvoltarea, administrarea și interoperabilitatea sistemelor 

informaționale ale sectorului justiției, executarea Convenției cu privire la 

suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, încheiată la Haga la 5 

octombrie 1961, la care Republica Moldova a aderat prin Legea nr. 42 din 2 

martie 2006. 

 

6. Agenția realizează funcțiile stabilite de prezentul Regulament în 

următoarele domenii: 

1) informarea juridică, evidenţa şi sistematizarea legislaţiei; 

2) dezvoltarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor în domeniul 

justiției; 

3) ținerea registrelor de stat și altor sisteme informaționale ale sectorului 

justiției; 

4) aplicarea apostilei și legalizarea actelor oficiale ale Republicii Moldova; 
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5) oferirea serviciilor informaţionale, conform nomenclatorului și tarifelor 

aprobate de Guvern. 

 

7. Funcţiile de bază ale Agenției sînt: 

1) asigură evidenţa, sistematizarea, publicarea legilor, hotărîrilor 

Parlamentului, hotărîrilor Curţii Constituţionale, hotărîrilor, ordonanţelor şi 

dispoziţiilor Guvernului, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova în 

conformitate cu Legea nr. 173 din 6 iulie 1994 privind modul de publicare şi 

intrare în vigoare a actelor oficiale;  

2) contribuie la editarea şi republicarea actelor normative, precum și la 

pregătirea pentru editare a culegerilor de acte normative;  

3) elaborează concepte, termeni de referinţă şi documente tehnice 

aferente necesităților de achiziţionare a soluţiilor TI; 

4) dezvoltă, actualizează, asigură integritatea şi menţinerea în stare de 

funcţionare a paginilor-web  oficiale ale Ministerului Justiţiei, a registrelor de 

stat și a altor sisteme informaționale ale sectorului justiției date în administrare; 

5)   oferă accesul la informaţiile incluse în sistemele informaționale 

administrate, previne accesul neautorizat, utilizarea ilegală, difuzarea, 

modificarea sau nimicirea lor; 

6) acordă suport tehnic Ministerului Justiției pentru implementarea și 

utilizarea  sistemelor informaționale și TI; 

7) contribuie la asigurarea interoperabilității dintre sistemele 

informaționale ale sectorului justiției;  

8) monitorizează şi efectuează controlul implementării proiectelor TI, 

inclusiv prin gestiunea riscurilor, dezvoltarea sistemelor TI, scoaterea din uz a 

echipamentului TI; 

9) legalizează actele oficiale ale Republicii Moldova și aplică apostila pe 

actele oficiale specificate la articolul 1 din Convenţia cu privire la suprimarea 

cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, încheiată la Haga la 5 octombrie 

1961, conform Legii nr. 42 din 2 martie 2006 și în modul stabilit de Guvern; 

10) elaborează şi promovează standarde de calitate pentru managementul 

informaţiei privind sectorul justiției şi prestarea serviciilor electronice. 

 

8. Pentru realizarea funcțiilor care îi revin, Agenţia este în drept: 

1) să solicite de la autorităţile publice, de la alte organe, instituţii şi 

organizaţii şi să primească de la ele documente, materiale şi informaţii necesare 

pentru desfăşurarea activităţii sale; 

2) să stabilească metode de colectare şi schimb al actelor şi informaţiilor 

juridice cu autoritățile (subiecții) care adoptă, promulgă, aprobă, ratifică şi 

depozitează acte juridice, inclusiv internaţionale; 

3) să înainteze recomandări metodice privind dezvoltarea sistemului 

integrat de informare juridică şi a tehnologiilor informaţionale în domeniul 

justiţiei;  



6 

 

Y:\008\ANUL 2018\HOTARIRI\11606\11606-redactat-ro.docx 

4) să solicite persoanelor fizice și persoanelor juridice de drept public sau 

privat implicarea în testarea funcționalităților registrelor și sistemelor 

informaționale ale sectorului justiției în procesul creării și dezvoltării acestora;  

5) să asigure asistenţă juridică informaţională, metodologică şi de instruire 

a utilizatorilor în vederea exploatării sistemelor informaționale ale sectorului 

justiției; 

6) să antreneze (inclusiv în bază de contract) specialişti, experţi, consilieri 

în domeniul tehnologiilor informaţionale pentru dezvoltarea sistemelor 

informaţionale ale sectorului justiției; 

7) să elaboreze proiecte de dezvoltare în domeniile de competenţă; 

8) să primească şi să utilizeze asistenţa tehnică şi financiară de la 

organizaţii naţionale şi internaţionale, partenerii de dezvoltare interni şi externi 

pentru realizarea funcțiilor sale, în conformitate cu legislaţia; 

9) să organizeze seminare şi conferinţe în domeniul de activitate al 

Agenţiei; 

10) să elaboreze şi să prezinte, în modul stabilit, propuneri de 

perfecționare a legislaţiei privind domeniile de activitate; 

11) să colaboreze cu instituţii de profil din străinătate în domeniile 

prevăzute la pct.8; 

12) să creeze şi să menţină propria pagină-web oficială, cu afişarea 

informaţiei ce ţine de activitatea Agenţiei. 

 

III. Organizarea activităţii Agenției 

 

9. Agenţia este condusă de director. Directorul se numeşte şi se 

eliberează din funcţie prin ordin al ministrului justiţiei, conform prevederilor 

Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul 

funcţionarului public. 

 

10. Directorul Agenţiei exercită următoarele atribuţii: 

1) organizează, coordonează şi supraveghează activitatea Agenţiei; 

2) asigură executarea legislaţiei în domeniile ce ţin de competenţa 

Agenţiei; 

3) numeşte în funcţie, modifică, suspendă şi încetează raporturile de 

serviciu cu funcţionarii publici, în condiţiile Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 

cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public; 

4) conferă grade de calificare funcţionarilor publici, acordă stimulări şi 

aplică sancţiuni disciplinare personalului Agenției, în condiţiile legii; 

5) aprobă sau modifică statul de personal și schema de încadrare ale 

Agenției în limitele fondului de retribuire a muncii şi ale structurii și efectivului-

limită stabilite de Guvern; 

6) angajează şi eliberează din funcţie personalul contractual în condiţiile 

legislaţiei muncii; 

7) stabileşte competenţa directorului adjunct, atribuțiile și sarcinile  

personalului Agenției; 
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8) prezintă ministrului justiţiei propunerile de buget al Agenției; 

9) administrează mijloacele financiare şi proprietatea Agenției, în 

conformitate cu legislația, încheie contracte, eliberează procuri și deschide 

conturi; 

10) organizează sistemul de management financiar şi control, precum şi 

funcţia de audit intern în Agenție; 

11) emite, în limitele competenţelor sale, ordine şi dispoziţii şi verifică 

executarea lor; 

12) prezintă ministrului justiţiei raportul anual cu privire la activitatea 

Agenţiei; 

13) reprezintă Agenţia în relaţiile cu alte autorităţi şi instituţii publice, atît 

din ţară, cît şi de peste hotare; 

14) asigură colaborarea cu mass-media şi societatea civilă; 

15) exercită alte atribuţii corespunzător cu funcţiile atribuite Agenției, în 

conformitate cu prevederile actelor normative ce reglementează relaţiile în 

subdomeniile sau în sferele de activitate încredinţate acesteia. 

 

11. Directorul Agenţiei poartă răspundere personală în faţa ministrului 

justiţiei pentru realizarea misiunii şi îndeplinirea funcţiilor Agenţiei. 

 

12. În activitatea sa, directorul Agenţiei este asistat de un adjunct, numit în 

funcţie publică, eliberat sau destituit din funcţie publică de către ministru, la 

propunerea directorului Agenției. 

 

13.  În lipsa directorului Agenţiei, atribuţiile acestuia sînt exercitate de 

directorul adjunct. 

 

14. Agenţia este structurată în direcţii, secţii şi servicii. Subdiviziunile 

activează în baza propriilor regulamente, aprobate de către directorul Agenţiei. 

 

15. Corespondenţa Agenţiei este semnată de director sau de persoane cu 

funcţii de răspundere învestite cu acest drept prin ordinul directorului. 

Directorul are dreptul de primă semnătură pe toate actele Agenţiei.  

Semnătura pe actele Agenţiei poate fi aplicată în formă olografă sau în altă 

formă, conform legislaţiei. 

Persoanele învestite cu dreptul de semnătură poartă răspundere personală 

pentru legalitatea, veridicitatea şi corectitudinea documentului semnat. 

 

16. Agenţia colaborează cu autorităţile publice,  precum şi cu alte instituţii 

şi organizaţii în problemele ce ţin de competenţa sa, inclusiv cu autorităţi şi 

instituţii internaţionale. 
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            Anexa nr.2 

la Hotărîrea Guvernului nr. 

din                            2018 

 

STRUCTURA 

Agenției Resurse Informaționale Juridice 

 

 

Conducerea 

Direcția prelucrare și difuzare a actelor juridice 

Direcția apostilă și legalizare 

Direcția sisteme informaționale în sectorul justiției 
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            Anexa nr.3 

la Hotărîrea Guvernului nr. 

din                           2018 

 

 

ORGANIGRAMA 

Agenției Resurse Informaționale Juridice 

 

 

Director

Director adjunct

Direcția prelucrare și 
difuzare a actelor 

juridice
Direcția apostilă și 

legalizare

Direcția sisteme 
informaționale în 
sectorul justiției



Urmare aprobării noului Regulament privind organizarea şi funcţionarea Ministerului )
| Justiţiei (Hotărîrca Guvernului nr. 698 din 30 august 2017), care oferă o delimitare clară între j 

misiunea de elaborare şi promovare a politicilor de cea de implementare a acestora sc impune 
optimizarea structurii, revizuirea funcţiilor şi revederea serviciilor prestate de către autorităţile J administrative din subordinea ministerului*

Ajustarea statutului şi denumirii autorităţii administrative din subordine ta rigorile stabilite 
j în an. 14 din Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind administraţia publică centrală de specialitate şi 
I Legea nr. 31 din 16.03.2018 cu privire la completarea şi modificarea unor acte legislative constituie 
| un alt temei pentru revizuirea cadrului de organizare şi funcţionare a Centrului de Informaţii 

Juridice din subordinea Ministerului Justiţiei.
| Dc asemenea, urmare a diminuării efectivului-limită a Ministerului Justiţiei de la 141 la 90
j de unităţi dc personal şi revizuirii structurii acestuia a devenit imposibilă realizarea unor sarcini,
| motiv pentru care a fost necesară delegarea lor către autoritatea din subordinea Ministerului 

Justiţiei redenumitâ în Agenţia Resurse Informaţionale Juridice.
Astfel, se propune o abordare conceptuală nouă a instituţiei, inclusiv prin reorganizarea 

Centrului dc Informaţii Juridice în Agenţia Resurse Informaţionale Juridice. Denumirea 
Agenţiei este conformă prevederilor art. 2 din Legea nr. 42/2006 pentru aderarea la Convenţia cu 
privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine; art. 1 alin. (4) şi art, 4 din 
Legea nr. 173/1994 privind modul dc publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale; art, 5 din 
Legea nr. 1325/1997 pentru aprobarea Clasificatorului general al legislaţiei; art. 466 alineatul (3) 
din Codul de procedură civilă; Legea nr. 92/2004 privind procedura publicării şi republicării 
actelor normative şi a rectificărilor operate în ele.

Elaborarea unui nou act normativ ce ar reglementa organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Resurse Informaţionale Juridice este dictată implicit şi dc aspecte de conţinut cît şi de formă,

Sub aspect de conţinut, revizuirea configuraţiei interne şi externe a Agenţiei Resurse 
j Informaţionale Juridice este imperioasă pentru asigurarea premiselor organizatorice adecvate 
j realizării misiunii Agenţiei,
| în ce priveşte forma proiectului Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea

Agenţiei Resurse Informaţionale Juridice, este relevantă Hotărirea Guvernului nr, 595 din 26 iulie 
2017 „Pentru aprobarea Structurii-lip ă Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea 
ministerului” care, a priori poate constitui reper pentru arhitectura regulamentelor de organizare 
şi funcţionare a autorităţilor administrative din subordinea ministerelor.

Potrivit acestui act, Regulamentul trebuie să corespundă unei structuri prestabilite, cc va 
include: obiectul dc reglementare, statutul juridic şi locul instituţiei în structura administraţiei 
publice centrale; misiunea, domeniile de activitate, funcţiile de bază şi drepturile instituţiei; 
organizarea activităţii instituţiei. j

Reieşind din rigorile dc structură, proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire Ia organizarea j 
şi funcţionarea Agenţiei Resurse Informaţionale Juridice se ajustează Ia 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 fu neţ ion ar ca Agenţiei Resurse Informaţionale



Juridice, accesibil şi eficient, contribuind în ultimă instanţă la realizarea conformă a misiunii şi 
sarcinilor cu care este investită, precum şi a celor sarcini care urmează a fi delegate adiţional.

Prin intermediul prezentului proiect se propune atingerea următoarelor obiective;
- redenumirea autorităţii conform cerinţelor legale;
- consolidarea Agenţiei Resurse Informaţionale Juridice;
- oferirea unui spectru mai larg de competenţe;
- crearea subdiviziunilor vitale pentru realizarea atribuţiilor;
- asigurarea transparenţei şi accesibilităţii structurii şi organigramei Agenţiei.

i} #

Proiectul Hotăririi Guvernului cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Resurse 
Informaţionale Juridice este constituit din proiectul Hotăririi Guvernului şt anexele la această.

1. In proiectul Hotăririi se indică efectivul-limită al Agenţiei în număr de 23 unităţi, 
inclusiv funcţionari şi personal de deservire cu următoarele funcţii de bază;

a) evidenţa, sistematizarea, publicarea legilor, hotărîrilor Parlamentului, hotărîrilor Curţii 
Constituţionale, hotărîrilor, ordonanţelor şi dispoziţiilor Guvernului, decretelor Preşedintelui 
Republicii Moldova;

b) editarea şi republicarea actelor normative, precum şi pregătirea pentru editare a 
culegerilor de acte normative;

c) legalizarca actelor oficiale ale Republicii Moldova şi aplicarea apostilei pe actele oficiale 
specificate la articolul 1 din Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizârii actelor 
oficiale străine, încheiată la I laga la 5 octombrie 1961, conform Legii nr. 42 din 2 martie 2006;

d) elaborarea conceptelor, termenilor de referinţă şi documentelor tehnice aferente 
necesităţilor de achiziţionare a soluţiilor TI;

e) dezvoltarea, actualizarea, asigurarea integrităţii şi menţinerea în stare de funcţionare a 
paginilor-wcb oficiale ale Ministerului Justiţiei, a registrelor de stat şi a altor sisteme 
informaţionale ale sectorului justiţiei date în administrare (Registrul actelor juridice al Republicii 
Moldova, Registrului garanţiilor reale mobiliare, Registrului dosarelor succesorale şi 
testamentelor, Sistemul informatic integrat e-procură; Sistemul informaţional automatizat e- 
legislaţie, Registrul apostilelor, registrelor de stat privind profesiile conexe sistemului justiţiei);

1) oferirea accesului la informaţiile incluse în sistemele informaţionale enumerate, 
prevenirea accesului neautorizat, utilizarea ilegală, difuzarea, modificarea sau nimicirea lor.

în prezent, conform statului de personal, Centrul de Informaţii Juridice dispune de un 
efectiv de 14 unităţi, care asigură:

a) ţinerea Registrului de stat al actelor juridice al Republicii Moldova;
b) ţinerea Registrului garanţiilor reale mobiliare, Registrului dosarelor succesorale şi a 

I testamentelor;
c) prestarea serviciilor informaţionale în conformitate cu Hotărîrca Guvernului nr. 

241/2006;
d) administrarea şi menţinerea infrastructurii TI a Centrului şi a Ministerului Justiţiei;
c) administrarea (crearea, modificarea, anularea) cutiilor poştale ale instanţelor de 

judecată, angajaţilor Ministerului Justiţiei, Centrului de armonizare a legislaţiei, Agenţiei de 
administrare a instanţelor judecătoreşti.

Sporirea numărului resurselor umane este dictată de sporirea funcţiilor şi sarcinilor 
Agenţiei şi este importantă pentru asigurarea potenţialului productiv, avînd drept consecinţă 
prestarea de către Agenţie a serviciilor calitative şi în termenii stabiliţi.

2. Anexele la proiectul hotăririi Guvernului:
La anexa nr. 1 se propune în redacţie nouă Regulamentul privind organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Resurse Informaţionale Juridice,_________________________________
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Cantitativ, 3 capitole şi 16 puncte a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Resurse Informaţionale Juridice reflectă statutul juridic al Agenţiei şi locul eiIn structura 
administraţiei publice centrale, misiunea, domeniile de activitate şi funcţiile corespunzătoare 
misiunii, drepturile cu care este investită Agenţia pentru a-şi putea realiza funcţiile, conducerea 
Agenţiei, corespondenţa, modul şi formele de colaborare cu alte entităţi guvernamentale şi 
internaţionale.

La anexa nr. 2 se propune noua structură a Agenţiei Resurse Informaţionale Juridice. 
Structura Agenţiei va cuprinde 3 subdiviziuni, după cum urmează:

Conducerea -  (director, director adjunct) -  2 unităţi;
Direcţia prelucrare şi difuzare a actelor juridice -  8 unităţi;
Direcţia apostilă şi legalizare -  8 unităţi;
Direcţia sisteme informaţionale în sectorul justiţiei - 5 unităţi.

DIRECŢIA PRELUCRARE SI DIFUZARE A ACTELOR JURIDICE - asigură evidenţa, 
sistematizarea actelor normative, hotăririlor Curţii Constituţionale, decretelor Preşedintelui 
Republicii Moldova; contribuie la publicarea tuturor actelor normative în Registrul de stat al 
actelor juridice al Republicii Moldova precum şi asigură editarea, sistematizarea şi republicarea 
actelor normative.

Baza legală privind Registrul de stat al actelor juridice şi competenţa Agenţiei Resurse 
Informaţionale Juridice de a-1 administra constituie:

-Legea nr. 173 din 6.07.1994 privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor
oficiale;

- Legea nr. 1325 din 25.09.1997 pentru aprobarea Clasificatorului general al legislaţiei;
-Legea nr. 100 din 27.12.2017 cu privire la actele normative;
- Planul dc acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformare a sectorului justiţiei pc anii 

2011-2016, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.6 din 16.02.2012 (acţiunea 7.2.3. pcl.2 
“Optimizarea bazei de date a actelor normative)”;

- Ordinul nr.896 din 13 septembrie 2016 cu privire la transmiterea sistemelor informaţionale 
din gestiunea economică a aparatului central al Ministerul Justiţiei în gestiunea economică a 
Centrului de Informaţii Juridice (noua platformă - www.legis.md).

Sarcina de lucru şi personalul necesar:
1. Plasarea actelor normative în Registrul de stat al actelor juridice constă în preluarea 

textului de act normativ publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi plasarea acestuia 
în cîmpurilc respective în număr de 12. Operaţiunea implică prelucrarea textului, crearea 
anexelor, tabelelor, imaginilor în Registru,

Plasarea actelor normative în Registrul de stat al actelor juridice este o activitate cu o 
dinamică în creştere în ultimii trei ani şi solicită plasarea în medie a 18.52 acte în zi într-o limbă. 
Astfel, pentru această acti vitate sunt necesare minim 2 unităţi, care să asigure plasarea actelor 
normative în Registrul de stat al actelor juridice în limba română şi a traducerilor în limba rusă;

2. Plasarea modificărilor la actele normative implică aceleaşi operaţiuni ca în cazul 
procedurii prevăzute pentru plasarea actului normativ şi, suplimentar, introducerea modificărilor 
propriu-zisc în textul normei dc bază. $c va lua în consideraţie faptul că un act dc modificare 
cuprinde mai multe modificări şi/sau completări a mai multor acte concomitent pentru ca în 
rezultat să obţinem şi să vizualizăm în sistemul informaţional o normă clară şi lizibilă.

In anul precedent, media introducerii modificărilor în actele normative a constituit circă 1 
acte în zi Intr-o limbă. Astfel, pentru operarea modificărilor în actele normative în limba română 
şi a traducerilor acestora în limba rusă sunt necesare minim 2 funcţii.

3. Verificarea textelor constă In suprapunerea textului de normă din Registru de stat al 
actelor juridice cu varianta din Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Pentru verificarea

http://www.legis.md


zilnică a circa 18 acte normative In fiecare limbă (română şi rusă) este nevoie de minim 2 funcţii 
pentru această activitate, cîte o persoană pentru fiecare limbi

4. Asigurarea editării, sistematizării şi republicării actelor normative. Editarea presupune 
publicarea actelor normative, fiind precedată de verificări amănunţite a textului unui act normativ 
sau a mai multor acte normative (dacă se intenţionează editarea unor culegeri de acte normative). 
Editarea se efectuează ta necesitate la decizia Ministerului Justiţiei, la solicitarea editurilor sau 
altor eventuali solicitanţi. Sistematizarea actelor normative este procedura de ordonare a lor în 
funcţie de anumite criterii pentru facilitarea utilizării şi aplicării uniforme a normelor juridice. 
Republicarea se face la decizia emitentului, în special, al Parlamentului. Anual sunt în jur de 10 
republicări a actelor normative cu complexitate diferită (legislaţia codificată solicită mai mult 
timp pentru pregătirea textului de act normativ pentru republicare). Republicarea, la fel, reclamă 
un efort dublu, avînd în vedere că se republică şi traducerile în limba rusă a actelor normative. 
Pentru realizarea respectivelor sarcini sunt necesare 2 unităţi.

Actualizarea Registrului de stat al actelor juridice al Republicii Moldova este un proces 
continuu, volumul este unul semnificativ, care necesită efort, atenţie sporită, dar şi celeritate 
pentru a respecta termenii stabiliţi. !n tabelul de mai jos sunt reflectate datele privind plasarea 
actelor normative în Registrul de stat al actelor juridice raportaţi la anii 2014*2018.

Anul plasate modificate

2014 4534 x 2* 1243x2

2016 5017x2 1711x2

2017 4672x2 2092 x2

2018
(31.05.18)

1768x2 890x2

* x2 în limbile română şi a traducerilor în limba rusă

DIRECŢIA APOSTILĂ S I LEGALIZARE -  este responsabilă de prestarea serviciilor de 
aplicare a apostilei pe acte oficiale eliberate pe numele şi în interesul persoanelor fizice şi juridice, 
de prestare a serviciilor e-apostilă şi de legalizare a actelor oficiale destinate a fi utilizate în statele 
care nu sunt parte la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supra legalizării actelor oficiale 
străine, încheiată la Haga la 5 octombrie 1961.

Baza legală constituie art.2 din Legea nr. 42 -XVI din 2 martie 2006 pentru aderarea la 
Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supra legalizării actelor oficiale străine In redacţia 
Legii nr. 31 din 16 martie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, prin care 
funcţiile de aplicare a apostilei şi legalizarea a actelor oficiale au fost preluate de Agenţia Resurse 
Informaţionale Juridice,

Sarcina de lucru şi personalul necesar:
Zilnic sunt prelucrate peste 400 de acte. în sezonul estival sau în perioada sărbătorilor de 

iarnă şi cele pascale numărul acestora depăşeşte cifra de 600.
Pentru realizarea sarcinilor care implică recepţionarea setului de acte la ghişeu sau on-line, 

prelucrarea actelor, verificarea informaţiilor, aplicarea nemijlocită a apostilei sau eliberarea e- 
apostilei, formularea răspunsurilor la petiţii, examinarea diverselor demersuri etc, sunt necesare 
9 unităţi (din care 8 funcţii de execuţie şi 1 funcţie de conducere, care va fl asigurată de directorul 
adjunct al Autorităţii).

DIRECŢIA SISTEME INFORMAŢIONALE ÎN SECTORUL JUSTIŢIEI - este responsabilă de 
dezvoltarea registrelor şi sistemelor informaţionale din sectorul justiţiei, precum şi de asigurarea



interoperabi 1 ităţii dintre sistemele informaţionale ale sectorului justiţiei; de elaborarea 
conceptelor, termenilor de referinţă şi documentare conceptuală şi tehnică aferentă necesităţilor 
de dezvoltare; de acordarea suportului tehnic pentru implementarea şi utilizarea sistemelor 
informaţionale şi TI; acordarea asistenţei la implementarea proiectelor TI; dezvoltarea sistemelor 
TI, scoaterea din uz a echipamentului TI; asigurarea funcţionalităţii helpdesk pentru sistemele 
informaţionale, administrarea paginilor web ale Ministerului Justiţiei şi alte portaluri de interes 
public.

Baza legală pentru realizarea sarcinilor enunţate supra constituie:
- Legea nr.71 din 22 martie 2007 cu privire Ia registre;
- Hotărîrea Guvernului nr. 210 din 26.02.2016 cu privire la Registrul garanţiilor reale 

mobiliare (pct.3);
- Hotărîrea Guvernului nr. 188 din 03.04.2012 privind paginile oficiale ale autorităţilor 

administraţiei publice în reţeaua Internet;
- Hotărîrea Guvernului nr. 822 din 06.11.2012 cu privire la serviciile sistemului de poştă 

electronică al autorităţilor administraţiei publice;
- Hotărîrea Guvernului nr. 414 din 08.05.2018 cu privire la măsurile de consolidare a 

centrelor de date în sectorul public şi de raţionalizare a administrării sistemelor 
informaţionale de stat;

- Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.288-A din 02.09.2014 privind aprobarea 
Regulamentului cu privire la serviciile sistemului de postă electronica a autorităţilor 
administraţiei publice.
Adiţional registrelor ţinute şi administrate de Centrul de Informaţii Juridice, Agenţia 

Resurse Informaţionale Juridice va fi responsabilă şi de următoarele sisteme informaţionale, care 
vor fi lansate în curînd:

a) Registru] procedurilor de executare;
b) Sistemul informaţional automatizat e-legislaţie;
c) Sistemul informatic integrat e-reţinert;
d) Registrul procurilor.

Baza legală pentru respectivele sisteme informaţionale:
► Registrul procedurilor de executare:

- art.8 Ut. f), art. 15 din Legea nr. 113 din 17.06.2010 privind executorii judecătoreşti;
- Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformare a sectorului justiţiei pe anii 

2011-2016, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.6 din 16.02.2012 (acţiunea 3,3.3. 
“îmbunătăţirea sistemului de management al informaţiei şi de comunicare prin asigurarea 
accesului la bazele de date”;

- Ordinul nr.896 din 13.09.2016 cu privire la transmiterea sistemelor informaţionale din 
gestiunea economică a aparatului central al Ministerului Justiţiei în gestiunea economică a 
Centrului de Informaţii Juridice.

► Sistemul informaţional automatizat e-Lepislaţie:
- Art. 22 din Legea nr. 100 din 27.12.2017 cu privire la actele normative;
- Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformare a sectorului justiţiei pe anii 

2011-2016, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.6 din 16.02.2012 (acţiunea 7,2.3. pct.3 
“Crearea bazei de date on-line privind procesul de elaborare a actelor normative (de la 
stadiul de proiect pînă la cel de act publicat)”;

- Ordinul nr.896 din 13.09.2016 cu privire la transmiterea sistemelor informaţionale din 
gestiunea economică a aparatului central al Ministerului Justiţiei în gestiunea economică a 
Centrului de Informaţii Juridice.

► Sistemul informatic integrat e -Reţineri:__________________________________________



- Planul dc acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformare a sectorului justiţiei pe anii 
2011-2016, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.6 din 16.02.2012 (acţiunea 6.4.4. 
“Crearea unui sistem standardizat şi protejat împotriva manipulărilor de evidenţă a 
cazurilor de reţinere, arest şi detenţie”);

- Planul naţional dc acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018-2022, aprobat 
prin Hotărirea Parlamentului nr. 89 din 24 mat 2018 (domeniul de intervenţie 2, obiectivul 
II, ţinta strategică A, acţiunea nr. 7 „Dezvoltarea Sistemului informaţional e-reţinere”).

►Registrul procurilor:
- Adresa Guvernului nr. 0105-24 din 6 februarie 2014 cu privire Ia implementarea 

mecanismului de utilizare a semnăturii digitale în activitatea notariala pentru:
1) asigurarea verificării centralizate a procurilor (valabilitate, termen, substituirea);
2) iniţierea posibilităţii dezvoltării procurii electronice în calitate de document electronic 
(Legea Republicii Moldova nr.264 din 15.07.2004 cu privire ia documentul electronic şi 
semnătura digitală) şi de reinginerie a serviciului public respectiv;

- ari. 14, art.25, art. 30 al in. (2) lit. d), art, 38 alin.(6) din proiectul Legii privind procedura 
notarială.

Sarcina dc lucru şi personalul necesar:
în 2017 au fost plasate pe pagina web a Ministerului Justiţiei (www.justice.gov.md), pe 

portalul guvernamental al datelor deschise (www.date.gov.md) pe portalul guvernamental al 
serviciilor publice (www.servicii.gov.md) peste 900 de informaţii de interes public cu o dinamică 
constantă în creştere în ultimii 3 ani. Referitor ia administrarea conturilor în sistemele 
informaţionale şi în reţeaua dc poştă electronică au fost gestionate peste 1000 de conturi şi peste 
5000 de căsuţe poştale ale Ministerului Justiţiei şi sistemului judiciar.

Pentru dezvoltarea registrelor şi sistemelor informaţionale enumerate supra, precum şi 
pentru instruirea utilizatorilor, oferirea suportului metodologic funcţionarilor din autorităţile 
publice, elaborarea conceptelor, termenilor de referinţă şi documentare conceptuală şî tehnică 
aferentă necesităţilor dc dezvoltare Direcţia sisteme informaţionale în sectorul justiţiei trebuie să 
dispună de cel puţin 5 unităţi.

Subsidiar, în contextul reorganizării Centrului de Informaţii Juridice, în proiectul Hotăririi 
Guvernului sunt înserate unele dispoziţii tranzitorii privind asigurarea interimatului funcţiei de 
director şi continuarea activităţii personalului Centrului de Informaţii Juridice pînâ la aprobarea 
statului de personal ale Agenţiei Resurse Informaţionale Juridice. Aceste prevederi sunt necesare 
pentru a se asigura funcţionalitatea autorităţii pînă la finalizarea procesului de reorganizare şi 
numirea noii conduceri a Agenţiei în condiţiile Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la 
funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

La anexa nr* 3 al proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Resurse Informaţionale Juridice se propune organigrama Agenţiei, care corespunde 
structurii propuse.
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Pentru a se asigura un just echilibru între optimizarea cheltuielilor de personal (ţinînd cont 
dc austeritatea bugetară) şi asigurarea potenţialului productiv al Agenţiei Resurse Informaţionale 
Juridice prin proiectul hotărîrii se propune reducerea efectivului dc personal al sistemului 
administraţiei penitenciare în favoarea creşterii cu 9 unităţi a numărului de personal al 
Agenţiei.

în lipsa celor 9 unităţi, Agenţia Resurse Informaţionale Juridice nu va fi capabilă să 
exercite funcţiile stabilite în proiectul Regulamentului său de organizare şi funcţionare. Sarcinile

http://www.justice.gov.md
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Agenţiei au sporit, în special, prin oferirea competenţelor de aplicare a apostilei pe actele oficiale 
destinate a fi utilizate în statele care nu sunt parte Ia Convenţia de la Haga din 5 octombrie 1961 
(art*2 din Legea nr. 42 -XVI din 2 martie 2006 pentru aderarea la Convenţia cu privire la 
suprimarea cerinţei supralegaiizârii actelor oficiale străine în redacţia Legii nr. 31 din 16 martie 
2018 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative).

Cheltuielile necesare pentru majorarea electivului-limită a Agenţiei Resurse 
Informaţionale Juridice vor fi acoperite prin redistribuirea alocaţiilor aprobate prin legea anuală 
a bugetului de stat. Conform art. 16 din Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 289 din 15 
decembrie 2017, Guvernul se autorizează să redistribuie alocaţiile aprobate prin legea 
bugetară, inclusiv între autorităţi/instituţii bugetare, ca urmare a reorganizării structurale a 
administraţiei publice centrale subordonate Guvernului, precum şi în cazul modificării actelor 
normative sau al adoptării unor acte normative noi privind organizarea şi funcţionarea acestor 
entităţi.

| în scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa 
j în procesul decizional, proiectul Holărîrii Guvernului este plasat pe pagina web oficială a 
Ministerului Justiţiei www.iusticc.gov.md. compartimentul Transparenţa decizională, directoriul 
Proiecte de acte normative remise spre coordonare.
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în urma efectuării expertizei anticorupţie nu au fost constatate incompatibilităţi cu standardele 
anticorupţie, iar în textul proiectului nu au fost identificate norme care să genereze coruptibilitate.

Ministru / \  Victoria IFTOD1
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