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REGULAMENTUL
cu privire la organizarea și funcționarea

Serviciului Monitorizare și Relații Publice al Curții de Apel Comrat

I. Dispoziții generale

1. Prezentul Regulament reglementează activitatea Serviciului Monitorizare 
și Relații Publice al Curții de Apel Comrat (în continuare Serviciul M și RP), creat 
în conformitate cu cerințele articolului 46 alineatul (2) din Legea privind sistemul 
judiciar nr. 514-XIII din 06 iulie 1995 și în temeiul statului de personal al Curții de 
Apel Comrat, aprobat și înregistrat ia Cancelaria de Stat a Republicii Moldova din 
22 martie 2018, în vigoare de pe 02 aprilie 2018.

2. Prezentul Regulament este elaborat în baza Legii nr.514-XIII din 06 iulie 
1995 privind organizarea judecătorească, Legii nr.l58-XVI din 04 iulie 2008 cu 
privire la funcția publică și statutul funcționarului public, Legii nr.982-XIV din 11 
mai 2000 privind accesul la informație, Legii nr.133 din 08 iulie 2011 privind 
protecția datelor cu caracter personal și alte acte normative.

în activitatea sa serviciul se călăuzește de prevederile Codului administrativ 
(în vigoare de pe 01.04.2019), Legii privind sistemul judiciar al Republicii 
Moldova, hotărârile și instrucțiunile Consiliului Superior al Magistraturii, 
Regulamentului de ordine internă al Curții de Apel Comrat, ordinile și dispozițiile 
președintelui Curții de Apel Comrat, prezentul Regulament, alte acte normative și 
metodologice, care reglementează activitatea vizând monitorizarea și relații 
publice.

Conform art. 4 alin. (1) din Legea 514 din 06.07.1995 cu privire la 
organizarea judecătorească (în continuare Legea 514/1995), instanțele judecătorești 
sunt structurile statale instituite prin lege, care acționează în regim de putere 
publică, înfăptuind justiția în scopul apărării și realizării drepturilor și libertăților 
fundamentale ale cetățenilor și ale asociațiilor acestora, ale întreprinderilor, 
instituțiilor și organizațiilor.

Conform prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea 982/2000 privind accesul la 
informație, “informații oficiale sunt considerate toate informațiile aflate în posesia 
și la dispoziția furnizorilor de informații, care au fost elaborate, selectate, 
prelucrate, sistematizate și/sau adoptate de organe ori persoane oficiale sau puse la 
dispoziția lor în condițiile legii de către alți subiecți de drept.”

Conform art. 8, art. 12 alîn.(2) din Legea nr.229/2010 privind controlul public 
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intern (în continuare Legea nr.229/2010) comunicarea este parte componentă a 
sistemului de control intern managerial și trebuie implementată în toate sistemele, 
procesele și activitățile entității publice de managerul/rii instanței judecătorești. 
“Managerul entității publice organizează sisteme de informare și comunicare 
internă și externă, care asigură circulația rapidă, completă și în timp util a 
informațiilor.”

Conform prevederilor art. 11 alin. (3) lit.(b), (c) din Legea 982/2000 privind 
accesul la informație, “în scopul garantării liberului acces la informațiile oficiale, 
furnizorul de informații, va numi și va instrui funcționarii responsabili pentru 
efectuarea procedurilor de furnizare a informațiilor oficiale și va elabora, în 
conformitate cu prezenta lege, regulamente cu privire la drepturile și obligațiile 
funcționarilor în procesul de furnizare a documentelor, informațiilor oficiale.”

Conform prevederilor art. 11 alin. (2) lit.(a), (c) din Legea 982/2000 privind 
accesul la informație, “în scopul facilitării liberului acces la informație, furnizorul 
de informații va publica sau va face în alt mod general și direct accesibile 
populației informațiile ce conțin, descrierea structurii instituției și adresa acesteia și 
descrierea subdiviziunilor cu competențele lor, programului de lucru al acestora, cu 
indicarea zilelor și orelor de audiență a funcționarilor responsabili de furnizarea 
informațiilor, documentelor oficiale.”

3. Serviciul M și RP al Curții de Apel Comrat funcționează în cadrul Secției 
generalizare, sistematizare și monitorizare a practicii judiciare și relații publice.

4. Conducerea Curții de Apel Comrat asigură Serviciul M și RP al Curții de 
Apel Comrat cu spațiu necesar, echipament și cadre conform statului de personal.

}5- în cadrul Serviciului M și RP activează un Specialist principal.
6. Specialistul principal al Serviciului M și RP se numește în funcție de către 

președintele Curții de Apel Comrat în conformitate cu prevederile Legii cu privire 
la funcția publică și statutul funcționarului public. Obligațiile specialistului 
principal al serviciului sunt determinate în Fișa de post, aprobată de către 
președintele Curții de Apel Comrat.

7. Serviciul M și RP este condus de Șeful Secției generalizare, sistematizare 
și monitorizare a practicii judiciare și relații publice, persoana responsabilă abilitată 
să asigure managementul eficient al performanței secției prin analiză, monitorizare, 
coordonare, evaluare și raportare a activității subdiviziunilor structurale, 
reglementat în totalitatea politicilor, procedurilor, cadrul normativ intern, procesele 
și activitățile realizate, pentru a gestiona riscurile și a oferi o asigurare rezonabilă 
privind atingerea obiectivelor și rezultatelor planificate.

8. Șeful Secției GSMPJ și RP se subordonează președintelui, 
vicepreședintelui și șefului de secretariat al Curții de Apel Comrat.

9. Serviciul M și RP efectuează activitatea sa în conformitate cu Politica de 
comunicare a Curții de Apel Comrat, Planul anual de acțiuni, care specifică 
activitățile, termene de realizare, responsabilii și cheltuielile/bugetul, Planul de 
activitate strategică a Curții de Apel Comrat în domeniul interacțiunii cu
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/ jusțițiabilii, publicul larg și mass-media,
/ 10. Conform Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului

/ public nr,158-XVI din 04.07.2008 personalul este obligat permanent să-și
perfecționeze abilitățile și pregătirea profesională.

IL Scopul, sarcinile și funcțiile Serviciului Monitorizare și Relații Publice

11. Scopul Serviciului M și RP constă în asigurarea comunicării interne și 
externe, transparenței și accesul publicului la justiție, facilitarea accesului la 
informația publică și promovarea imaginii instanței.

12. Sarcinile de bază ale Serviciului Mși RP sunt:
12.1. întocmirea informației ce urmează a fi publicată pe site-ul Curții de 

Apel Comrat: https://cacm.instanțe.j usti ce.mdZ și panoul informativ 
pentru publicul larg;

12.2. Asigurarea evidenței privind procedura documentară în privința 
petițiilor și cererilor de acces la informație;

12.3. Completarea și expedierea comunicatelor de presă;
12.4. Monitorizarea presei;
12.5. Desfășurarea evenimentelor pentru promovarea imaginii instanței;
12.6. Organizarea conferințelor de presă;
12.7. Conlucrarea cu mass-media;
12.8. Efectuarea procedurii documentare.

13. Cu scopul atingerii sarcinilor stabilite pentru Serviciul M și RP, 
specialistului principal i se atribuie următoarele sarcini:

aducerea la cunoștința justiți abili lor și altor persoane a informațiilor de 
interes public;

efectuarea activității privind examinarea petițiilor;
asigurarea executării dreptului de acces la informații în conformitate cu lege; 
desfășurarea evenimentelor pentru promovarea unei imagini pozitive a 

instanței si interacțiunea cu mass-media;
- gestionarea paginii web și poștei electronice a instanței de judecată;
- completarea mesajelor oficiale cu privire la activitatea instanței de apel, 

cazuri de o rezonanță deosebită și evenimente de interes public;
- efectuarea procedurii documentare.

Șeful Secției GSMPJ și RP identifică și evaluează riscurile legate de sarcinile 
de bâză și obligațiile specialistului principal al Serviciului M și RP. Pentru a 
controla riscurile, șeful subdiviziunii pune în aplicare eficient și productiv 
implementarea măsurilor de control.

Pentru asigurarea eficientă a rezultatelor managementului riscurilor și 
realizarea sarcinilor specialistului principal, șeful subdiviziunii duce registrul 
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riscurilor, precum și elaborează descrieri narative, schematice și grafice ale 
proceselor de bază.

14. în conformitate cu sarcinile atribuite Serviciului M și RP, specialistul 
principal îndeplinește următoarele funcții:

14.1. desfășoară activități privind acceptarea, distribuirea și prelucrarea 
corespondenței parvenite prin e-mail și fax pentru întocmirea și publicarea 
informației, care reprezintă interes public;

14.2. gestionează și actualizează pagina web, plasează informații privind 
activitatea instanței pe panoul informativ;

14.3. monitorizează site-urile și informațiile publicate în toate sursele media, 
creează o bancă de materiale distribuite de mass-media locală și națională, inclusiv 
printr-o rețea globală de informații, inclusiv informații cu caracter negativ despre 
activitățile instanței sau judecătorii care activează, informează președintele despre 
problemele discutate de publicul larg, verifică veridicitatea informațiilor și asigură 
informarea corectă a publicului larg prin exprimarea poziției instanței;

14.4. desfășoară procedura, ce ține de petițiile și cererile privind acces la 
informații;

14.5. întocmește și distribuie declarații, comunicate oficiale pentru presă, 
organizează conferința de presă, participă la interviuri, prezintă materiale de interes 
public cu scopul de informare completă și veridică a publicului larg privind 
activitatea instanței și judecătorilor;

14.6. organizează și asigură informarea imediată, corectă șl deplină a 
informației solicitate, care reprezintă un interes public;

14.7. cu scopul realizării conlucrării instanței de judecată cu publicul larg și 
mass-media, specialistul principal îndeplinește și alte funcții stabilite:

- prin regulamentele și instrucțiunile aprobate de Consiliul Superior al 
Magistraturii;

- de președintele instanței în conformitate cu legislația în vigoare, 
Regulamentul de ordine internă și prezentul Regulament;

14.8. desfășoară activități legate de promovarea unei imagini pozitive a 
instanței;

14.9. colaborează cu mass-medîa și organizează conferințe tematice de 
presă.

15. Serviciul M și RP al Curții de Apel Comrat desfășoară următoarele 
activități metodologice:

15.1. Participarea la elaborarea documentelor privind activitatea Serviciului 
Mși RP.

15.2. Oferirea asistenței informaționale și metodologice studenților aflați la 
practică în Curtea de Apel Comrat.
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/ 15.3. Oferirea asistenței informaționale și metodologice colaboratorilor
/ Curții de Apel Comrat și instanțelor de circumscripție privind asigurarea
f comunicării interne și externe, plasarea informației pentru publicul larg pe pagina

web a instanției, gestionarea poștei electronice.

III. Drepturile specialistului principal al 
Serviciului Monitorizare si Relații Publice* 9

16. Pentru îndeplinirea sarcinilor și funcțiilor prevăzute în secțiunea II 
din prezentul Regulament, specialistul principal al Serviciului M și RP e în 
drept:

16.1. să participe la cursuri de instruire, conferințe, mese rotunde, ateliere de 
lucru, alte evenimente similare cu acordul și/sau la indicația conducerii Curții de 
Apel Comrat și managerilor operaționali;

16.2. să solicite de la subdiviziuni structurale și/sau autoritățile publice în 
limitele competenței informații necesare pentru exercitarea sarcinilor și atribuțiilor 
de serviciu;

16.3. să dispună de alte drepturi specificate în regulamentele entității publice.
17. Conducătorul Serviciului M și RP e în drept:
17.1. să vină cu propuneri către conducerea instanței de judecată cu privire la 

transferul angajaților, promovarea acestora în serviciu, stimulări pentru succese în 
muncă, precum și propuneri privind aplicarea sancțiunilor disciplinare în privința 
angajaților, care încalcă disciplina muncii;

17.2. să desfășoare și să participe la ședințe de lucru privind obiectivele care 
intră în competența subdiviziunii structurale;

17.3. să prezinte conducerii instanței spre examinare propuneri privind 
organizarea evenimentelor, cu scop de a îmbunătăți competențe și pregătirea 
profesională a angajaților secției;

17.4. să prezinte în modul stabilit comanda privind asigurarea serviciului cu 
echipament și materiale necesare, precum și lucrări de reparație.

IV. Responsabilitatea Serviciului Monitorizare și Relații Publice

18. Specialistul principal al Serviciului M și RP poartă responsabilitate 
personală pentru:

- neîndeplinirea obligațiilor de serviciu în conformitate cu prevederile 
următoarelor acte normative:

• Codul administrativ RM № 116 din 19.07.2018 (în vigoare de pe 01.04.2019);
• Legea privind sistemul judiciar nr. 514-XIII din 06.07.1995;
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А
• Legea privind accesul la informație nr. 982-XIV din 11.05.2000; A
• Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr.158- 

XVI din 04.07.2008;
• Instrucțiunii referitor la activitatea de evidență și documentare procesuală în 

judecătorii și curțile de apel nr. 142/4 din 04.02.2014;
• Regulamentul privind organizarea și funcționarea secretariatului Curții de 

Apel Comrat și alte regulamente interne;
- organizarea irațională a activității de serviciu;
~ integritatea și siguranța bunului material, calculatorului și echipamentului 

din birou, pe care îl utilizează la executarea obligațiunilor de serviciu;
- dezvăluirea informațiilor, care i-au fost cunoscute în cadrul procesului de 

efectuare a sarcinilor de serviciu.

19. Responsabilitatea specialistului principal al Serviciului M și RP se 
stabilește prin legislația în vigoare și instrucțiunile de serviciu.

20. Șefului Secției generalizare, sistematizare și monitorizare a practicii 
judiciare și relații publice i se pune în sarcină responsabilitatea privind:

- organizarea activității Serviciului M și RP la îndeplinirea sarcinilor și 
funcțiilor, care îi sunt atribuite;

- executarea corectă și la timp a sarcinilor și funcțiilor prevăzute de prezentul 
Regulament;

- respectarea de către angajați a disciplinei muncii.

V. Dispoziții finale
21. Prezentul Regulament se aprobă, se modifică și se completează de către 

președintele Curții de Apel Comrat prin emiterea unui ordin.
22. Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului 

Monitorizare și Relații Publice al Curții de Apel Comrat intră în vigoare de la data 
aprobării.

Completat de către:
Șeful Secției GSMPJ și RP
Nume Prenume
Semnătura CiBfP____________________________
Data 7VL
Coordonat de către:
Șef al secretariatului Curții de Apel Comrat 
Nume Prenume mMAW
Semnătura
Specialist principal al rviciului resurse umane 
Nume Prenume > ■kqjO 'cZg______
Semnătura ________________
Data iț.Oj. MO__________________
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