
 

 

 

 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2021 

Chișinău 
 

 

Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 173/2014  

cu privire la Unitatea de implementare a Proiectului  

de construcție a penitenciarului din Chișinău 

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

 

În temeiul art. 2 din Legea nr. 295/2013 privind ratificarea Acordului-

cadru de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca de Dezvoltare a 

Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului de construcţie a penitenciarului 

din Chişinău (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 315-319, art. 

865), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Hotărârea Guvernului nr. 173/2014 cu privire la Unitatea de 

implementare a Proiectului de construcție a penitenciarului din Chişinău 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 66-71, art. 196), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

1) punctul 1 se completează cu propoziția „Pozițiile din cadrul Unității vor 

fi suplinite după necesitate, în funcție de nevoile de implementare a 

Proiectului.”; 

 

2) la punctul 3, cuvintele „din rândul funcționarilor publici cu statut 

special din sistemul administrației penitenciare” se exclud; 

 

3) în anexa nr. 1: 

a) la punctul 6 subpunctul 9), cuvântul „Teritorială” se substituie cu 

cuvântul „Regională”; 

b) punctul 11 se abrogă; 

c) se completează cu punctul 181 cu următorul cuprins: 

„181. În cazul funcției vacante de manager al Proiectului sau lipsei 

acestuia, interimatul funcției este exercitat de către o persoană din cadrul 

Unității, desemnată, cu acordul scris al acesteia, prin ordin al ministrului justiției. 
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Interimatul se dispune pentru o perioadă determinată de cel mult 6 luni, cu 

posibilitatea reînnoirii.”; 

d) punctul 22 va avea următorul cuprins: 

„22. În cazul în care pozițiile din cadrul Unității sunt ocupate de 

funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, pe 

perioada de implementare a Proiectului, în conformitate cu termenele stabilite în 

Acordul-cadru, raporturile de serviciu ale acestora se suspendă.”; 

e) la punctul 23, cuvintele „și coordonat cu Ministerul Finanțelor” se 

exclud; 

f) anexa va avea următorul cuprins: 

 

                    „Anexă  

la Regulamentul de activitate al Unității  

de implementare a Proiectului de construcție  

a penitenciarului din Chișinău  

 

COMPONENȚA 

Comitetului de supraveghere al Unității de implementare  

a Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău 

 

Secretar general/secretar de stat al Ministerului Justiției, președinte al 

Comitetului 

Secretar de stat al Ministerului Finanțelor 

Director al Administrației Naționale a Penitenciarelor.” 

 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 

 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul justiției     Sergiu Litvinenco  

 

 

 

 

 

 

  



 

NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii 

Guvernului nr. 173/2014 cu privire la Unitatea de implementare a 

Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău  

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea 

proiectului 

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii 

Guvernului nr. 173/2014 cu privire la Unitatea de implementare a Proiectului de 

construcție a penitenciarului din Chișinău (în continuare – Hotărîrea Guvernului 

nr. 173/2014) a fost elaborat de către Ministerul Justiției. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și 

finalitățile urmărite 

Proiectul are drept scop eliminarea lacunelor normative care au creat blocaje 

instituționale semnificative în activitatea Unității de implementare a Proiectului de 

construcție a penitenciarului din Chișinău. 

Începînd cu 11 ianuarie 2021, funcția de manager al Proiectului a devenit 

vacantă. Însă, în condițiile în care Regulamentul de activitate al Unității de 

implementare a Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău, aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 173/2014 (în continuare – Regulament), nu prevede 

un mecanism de asigurare a interimatului funcției de manager, în cadrul Unității 

s-a creat un blocaj instituțional care efectiv a stopat procesul de implementare a 

Proiectului. Or, conform pct. 17 din Regulament, executarea deciziilor Comitetului 

de supraveghere şi conducerea operativă a activităţii Unităţii revin, în 

exclusivitate, managerului acesteia. 

Astfel, se impune completarea Regulamentului cu o prevedere care va 

reglementa modalitatea de exercitare a interimatului funcției de manager al 

Proiectului pînă la finalizarea concursului de selectare a acestuia. 

Suplimentar, menționăm că, la moment, din cele 9 poziții din cadrul 

Unității, sunt vacante 4. Aceasta se datorează faptului că din rîndul funcţionarilor 

publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare nu este posibil de 

selectat, în cadrul concursurilor, persoane potrivite pentru un șir de poziții din 

Unitate, or, acestea sunt incompatibile cu specificul formării profesionale în cadrul 

administrației penitenciare. 

Prin urmare, pentru a remedia această deficiență, dar și pentru a extinde 

cercul potențialilor candidați cu experiență în domeniu, se propune ca restricția ce 

ține de posedarea statutului de funcționar public cu statut special din sistemul 

administrației penitenciare să fie exclusă. 

Adițional, în conformitate cu pct. 9 din Regulament, organul suprem de 

conducere al Unității este Comitetul de supraveghere, împuternicit să adopte 

decizii în toate problemele de activitate ale acesteia care nu intră în atribuțiile 

managerului. În acest sens, Anexa la Regulament stabilește componența 

Comitetului de supraveghere formată din următorii membrii: 



 

1) Secretar general de stat al Ministerului Justiției, președinte al 

Comitetului; 

2) Secretar de stat al Ministerului Finanțelor; 

3) Consultant principal în Direcția coordonare politici și priorități, 

Cancelaria de Stat; 

4) Director al Administrației Naționale a Penitenciarelor.  

Însă, odată cu intrarea în vigoare a Hotărîrii Guvernului nr. 458/2019 cu 

privire la unele măsuri de eficientizare a mecanismului de coordonare și 

management al asistenței externe și la modificarea unor hotărîri ale Guvernului, 

Ministerul Finanțelor este autoritatea responsabilă de mecanismul de coordonare 

și management al asistenței externe și îndeplinește rolul de punct unic de contact 

și control în relația cu partenerii externi de dezvoltare și autoritățile publice privind 

propunerile de proiecte/programe de asistență externă. Astfel, Cancelaria de Stat a 

transmis Ministerului Finanțelor unitățile de personal din cadrul subdiviziunii cu 

atribuții în domeniul asistenței tehnice externe.  

Prin urmare, este necesar de exclus reprezentatul Cancelariei de Stat din 

componența Comitetului. 

În fine, pornind de la faptul că președinte al Comitetului de supraveghere al 

Unității de implementare este desemnat doar secretarul general al Ministerului 

Justiției, se impune modificarea acestei prevederi prin includerea și a secretarului 

de stat al ministerului, dat fiind faptul că o perioadă lungă de timp, în cadrul 

Ministerului Justiției, funcția de secretar general nu a fost suplinită, fapt care face 

activitatea Unității și mai puțin funcțională. 

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Regulamentul se completează cu pct. 181 care prevede că în cazul vacanței 

funcției de manager al Proiectului sau lipsei acestuia, interimatul funcției este 

exercitat de către o persoană din cadrul Unității, desemnată, cu acordul scris al 

acesteia, prin ordinul ministrului justiției. Interimatul se dispune pentru o perioadă 

determinată de cel mult 6 luni, cu posibilitatea reînnoirii. 

Precizăm că în cazul vacanței funcției de manager, interimatul este dispus 

pentru o perioadă determinată de cel mult 6 luni, cu posibilitatea reînnoirii, însă, 

va putea fi exercitat doar pînă la finalizarea concursului de selectare a managerului 

Proiectului (i.e. numirea învingătorului concursului în funcția de manager al 

Proiectului). 

Adițional, proiectul vizează și modificarea componenței Comitetului de 

supraveghere al Unității de implementare a Proiectului de construcție. Astfel, 

componența Comitetului va fi formată din următorii membrii: 

1) Secretar general al ministerului sau secretar de stat al Ministerului 

Justiției, președinte al Comitetului; 

2) Secretar de stat al Ministerului Finanțelor; 

3) Director al Administrației Naționale a Penitenciarelor. 

Suplimentar, prin reformularea pct. 22 din Regulament extindem aria de 

selecție a persoanelor care pot participa la concursul pentru funcția de manager de 

proiect, precum și întregul personal al Unității, pornind de la faptul că în prezent 



 

numărul persoanelor care pot participa la concurs este limitat, deoarece sunt 

eligibili doar funcționarii publici cu statut special din cadrul sistemului 

administrației penitenciare. Astfel, restricția ce ține de posedarea statutului de 

funcționar public cu statut special din sistemul administrației penitenciare va fi 

exclusă. 

Totodată, proiectul vine să înlăture unele neconcordanțe constate în 

Hotărîrea nr. 173/2014 odată cu modificările operate în alte acte normative. 

4. Fundamentarea economico-financiară  

Implementarea prevederilor proiectului nu va necesita cheltuieli financiare 

din bugetul de stat. 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Proiectul respectiv nu necesită modificarea altor acte normative. 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența 

în procesul decizional, proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea 

Hotărîrii Guvernului nr. 173/2014 cu privire la Unitatea de implementare a 

Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău este plasat pe pagina web 

oficială a Ministerului Justiţiei www.justice.gov.md, compartimentul 

Transparenţa decizională, directoriul Proiecte de acte normative remise spre 

coordonare. 

În scopul respectării tuturor procedurilor de creație legislativă stabilite de 

Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul a fost înregistrat la 

Cancelaria de Stat cu numărul unic 327/MJ/2020 și transmis spre avizare către: 

Cancelaria de Stat, Ministerul Finanțelor, Administrația Națională a 

Penitenciarelor, Unitatea de implementare a Proiectului de construcție a 

penitenciarului din Chișinău, Centrul Național Anticorupție.  

Ulterior au fost primite avize de la: Cancelaria de Stat, Ministerul 

Finanțelor, Administrația Națională a Penitenciarelor și Centrul Național 

Anticorupție, acestea fiind incluse în tabelul de sinteză, unde au fost analizate toate 

obiecțiile și propunerile oferite de către participanții la procesul de avizare.  

Totodată, în conformitate cu pct. 201 din Regulamentul Guvernului, aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 610/2018, proiectul a fost transmis spre avizare 

repetată autorităților interesate, fiind ulterior recepționate avize fără obiecții și 

propuneri. 

Ulterior, în temeiul art. 32 alin. (7) din Legea nr. 100/2017 cu privire la 

actele normative, proiectul a fost expediat spre reavizare, datorită includerii unor 

concepte noi, fiind recepționate avize de la: Administrația Națională a 

Penitenciarelor, Cancelaria de Stat, Ministerul Economiei și Infrastructurii, 

Ministerul Finanțelor, precum și expertiza anticorupție a Centrului Național 

Anticorupție, acestea fiind incluse în tabelul de sinteză, unde au fost analizate toate 

obiecțiile și propunerile oferite de către participanții la procesul de avizare. 

7. Constatările expertizei anticorupție 

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


 

Ca urmare a reavizării proiectului de act normativ în temeiul art. 32 alin. (7) 

din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, a fost recepționat raportul 

de expertiză anticorupție nr. EHG21/7334 din 05.07.2021, care a constatat 

următoarele. 

Proiectul respectă rigorile de transparență impuse de Legea nr. 239/2008 

privind transparența în procesul decizional, autorul a asigurat informarea 

publicului despre inițierea elaborării proiectului de decizie, precum și consultarea 

publică a acestuia.  

Prevederile proiectului corespund scopului declarat de către autor în nota 

informativă și acesta este în conformitate cu interesul public.  

În normele formulate prin proiectul supus expertizei anticorupție n-au fost 

identificați careva factori de riscuri de corupție. 

Ministru                                                     Sergiu LITVINENCO 
 


