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Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1006/2008  

privind aprobarea modelului legitimației și insignei  

ale personalului organelor de probațiune 

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

 

În temeiul art. 21 alin. (2) din Legea nr. 8/2008 cu privire la probațiune 

(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 13-19, art. 29), 

cu modificările ulterioare, și în conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei 

Naționale de Heraldică nr. 210 din 19 decembrie 2019 cu privire la înregistrarea 

unor însemne corporative ale Inspectoratului Național de Probațiune al 

Ministerului Justiției în Armorialul General al Republicii Moldova (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 63-68, art. 233), Guvernul 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Hotărârea Guvernului nr. 1006/2008 privind aprobarea modelului 

legitimației și insignei ale personalului organelor de probațiune (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2008, nr. 167-168, art. 1010), cu modificările ulterioare, 

se modifică după cum urmează: 

 

1) în denumirea hotărârii și în partea de dispoziție, după cuvântul ,,insignei” 

se introduce textul ,,de apartenență corporativă”; 

 

2) punctul 4 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins: 

,,4. Descrierea documentului 

Legitimația este formată din două părți: recto și verso. Legitimația are un 

fond albastru. Pe recto fotografia deținătorului de legitimație se plasează în partea 

stângă a părții de mijloc, cu indicarea numărului legitimației, numelui și 

prenumelui deținătorului, codului personal (IDNP), funcției, subdiviziunii, datei 

emiterii și a semnăturii directorului, iar în partea de sus este plasată stema 

Ministerului Justiției și stema Inspectoratului Național de Probațiune în formă de 
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imagine colorată. În partea de mijloc (fondal) a legitimației pe recto și pe verso 

este plasată stema Inspectoratului Național de Probațiune. 

Pe verso este indicată prevederea din Legea nr. 8/2008 cu privire la 

probațiune cu următorul cuprins: ,,Conform art.25 alin.(2) din Legea nr. 8/2008 cu 

privire la probațiune, cerințele legitime ale personalului organelor de probațiune 

sunt executorii pentru persoanele cu funcție de răspundere și pentru alte persoane. 

Neexecutarea cerințelor legitime, legate de îndeplinirea obligațiilor de serviciu, 

ale personalului organelor de probațiune, precum și împiedicarea, de către 

persoanele cu funcție de răspundere și de către alte persoane, a executării 

obligațiilor personalului atrag răspundere conform legislației.” 

De asemenea, pe verso este indicat în limba engleză prevederile art. 25 

alin. (2) din Legea nr. 8/2008 cu privire la probațiune, numele și prenumele 

deținătorului legitimației, funcția, data eliberării și valabilitatea legitimației. 
 

Modelul legitimației 

                Recto                                                                               Verso 

                                                                                                          
 

 

       

3) anexa nr. 2 va avea următorul cuprins: 

 

,,MODELUL 

insignei de apartenență corporativă a personalului organelor de probațiune 

 

1. Insigna de apartenență corporativă a personalului organelor de probațiune 

se eliberează angajaților Inspectoratului Național de Probațiune și subdiviziunilor 

teritoriale odată cu legitimația, stabilind identitatea lor. Insigna de apartenență 

corporativă a personalului organelor de probațiune se eliberează pe toată perioada 

activității. 

 

2. Descrierea insignei 

Insigna de apartenență corporativă reprezintă o insignă de piept 

monometalică, în forma unui scut heraldic de tip rectangular cu vârful rotunjit și 

cu chenar de aur în relief, purtând stema Inspectoratului Național de Probațiune 

(pe negru, un fenix de aur, cu nemurirea ieșind din vârful scutului). 

Insigna se confecționează din metal emailat și este prevăzută pe revers cu 

un sistem de prindere.  
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Înălțimea insignei este de 18 mm, iar lățimea de 15,5 mm. 

 

Modelul insignei 

”. 

 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul justiţiei      Fadei Nagacevschi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 

1006/2008 privind aprobarea modelului legitimaţiei şi insignei ale personalului organelor 

de probaţiune 

 

1. 1.   Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1006/2008 

privind aprobarea modelului legitimaţiei şi insignei ale personalului organelor de probaţiune a 

fost elaborat de către Ministerul Justiției cu participarea Inspectoratului Național de 

Probațiune. 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite 

Conform art. 21 alin. (2) din Legea nr. 8/2008 cu privire la probațiune, personalul organelor 

de probaţiune dispune de legitimaţie de serviciu şi de insignă, ale căror modele sînt aprobate 

de Guvern. 

Prin decizia nr. 193-V.01 din 1 octombrie 2019 emisă de Comisia Națională de Heraldică 

de pe lângă Președintele Republicii Moldova, au fost aprobate însemnele corporative ale 

Inspectoratului Național de Probațiune. 

Ulterior, prin decizia nr. 210-V.01 din 19 decembrie 2019 emisă de Comisia Națională de 

Heraldică de pe lângă Președintele Republicii Moldova au fost înregistrate însemnele 

corporative ale Inspectoratului Național de Probațiune al Ministerului Justiției în Armorialul 

General al Republicii Moldova (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, 

nr. 63-68). 

Insigna de apartenență corporativă a organelor de probațiune reprezintă un fenix de aur 

(pasărea Phoenix), care este o pasăre mitică longevivă și posedă proprietatea de autoincendiere 

periodică și regenerarea din propria cenușă, fapt ce are asemănări cu scopul probațiunii: 

prevenirea recidivei de infracţiune, asistenţa şi consilierea în vederea reintegrării în 

comunitate a persoanelor care au comis anterior infracțiuni. 

Finalitățile urmărite ale proiectului este modificarea legitimaţiei de serviciu şi a insignei 

conform deciziilor nr. 193-V.01 din 1 octombrie 2019 și nr. 210-V.01 din 19 decembrie 2019 

emise de Comisia Națională de Heraldică de pe lângă Președintele Republicii Moldova, 

inclusiv prin sporirea vizibilității în rîndul factorilor de decizie şi al publicului larg importanţa 

organelor de probațiune ca parte a sistemului de justiţie, dar şi parte a comunităţii. 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

     Prin proiectul hotărîrii Guvernului se propune modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 

1006/2008 privind aprobarea modelului legitimaţiei şi insignei ale personalului organelor de 

probaţiune, fiind schimbat modelul legitimației și insignei organelor de probațiune, după cum 

urmează: 

     Legitimaţia este formată din două părţi: recto şi verso. Legitimaţia are un fond albastru. Pe 

recto fotografia deţinătorului de legitimaţie se plasează în partea stîngă a părţii de mijloc, cu 

indicarea numărului legitimației, numelui și prenumelui deținătorului, codului personal 

(IDNP), funcția, subdiviziunea, data emiterii și semnătura Directorului, iar în partea de sus 

este plasată stema Ministerului Justiției al Republicii Moldova și stema Inspectoratului 

Național de Probațiune, în formă de imagine colorată. În partea de mijloc (fondal) a 

legitimaţiei pe recto şi pe verso este plasată stema Inspectoratului Național de Probațiune. 

     Pe verso este indicată prevederea din Legea nr. 8/2008 cu privire la probațiune, cu 

următorul conținut: ,,Conform art. 25 alin. (2) din Legea nr. 8/2008 cu privire la probațiune, 

cerinţele legitime ale personalului organelor de probaţiune sînt executorii pentru persoanele cu 

funcţie de răspundere şi pentru alte persoane. Neexecutarea cerinţelor legitime, legate de 

îndeplinirea obligaţiilor de serviciu, ale personalului organelor de probaţiune, precum şi 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Pas%C4%83re
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mitologie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cenu%C8%99%C4%83


împiedicarea, de către persoanele cu funcţie de răspundere şi de către alte persoane, a 

executării obligaţiilor personalului atrag răspundere conform legislaţiei.”. 

     De asemenea, pe verso este indicat în limba engleză prevederile din art. 25 alin. (2) din 

Legea nr. 8/2008 cu privire la probațiune, numele și prenumele deținătorului legitimației, 

funcția, data eliberării și valabilitatea legitimației. 

     Insigna de apartenență corporativă a personalului organelor de probaţiune va fi eliberată 

angajaţilor Inspectoratului Naţional de Probaţiune şi subdiviziunilor teritoriale odată cu 

legitimaţia pe toată perioada activităţii, stabilind identitatea lor.  

     Insigna de apartenență corporativă reprezintă o insignă de piept monometalică, de forma 

unui scut heraldic de tip rectangular cu vârful rotunjit și cu chenar de aur în relief, purtând 

stema Inspectoratului Național de Probațiune (pe negru, un fenix de aur, cu nemurirea ieșind 

din vârful scutului). Insigna se confecționează din metal emailat și este prevăzută pe revers cu 

un sistem de prindere.  

4. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea proiectului nu va presupune cheltuieli financiare suplimentare din bugetul 

de stat, fiind acoperite din serviciile prestate contra plată de către Inspectoratul Național de 

Probațiune conform Regulamentului privind modul de formare şi utilizare a veniturilor 

obţinute de la prestarea serviciilor contra plată de către Inspectoratul Naţional de Probaţiune al 

Ministerului Justiţiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 241/2006 cu privire la aprobarea 

Nomenclatorului lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate, contra plată, de Ministerul Justiţiei 

şi instituţiile subordonate ale acestuia şi de instanţele judecătoreşti şi tarifelor la acestea, 

precum şi a regulamentelor privind modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale. 

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 transparenţa în procesul 

decizional, proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului 

nr.1006/2008 privind aprobarea modelului legitimaţiei şi insignei ale personalului organelor 

de probaţiune, este plasat pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei www.justice.gov.md, 

compartimentul Transparenţa decizională, directoriul Proiecte de acte normative remise spre 

coordonare și pe platforma www.particip.gov.md.  

7. Constatările expertizei anticorupție 

Întru respectarea dispozițiilor art. 34 alin. (1) din Legea nr. 100/2017, Cancelaria de Stat 

prin scrisoarea nr. 18-23-3931 din 4 iulie 2019 a remis spre expertizare concomitent cu 

consultările publice proiectul actului normativ. 

Prin scrisoarea nr. 06/2-4119 din 17 iulie 2019, Centrul Național Anticorupție a refuzat 

efectuarea expertizei anticorupție, invocînd prevederile art. 28 alin. (4) din Legea nr. 82/2017. 

Nu pot fi reținute argumentele invocate de Centrul Național Anticorupție, întrucît Legea 

nr. 100/2017 este una specială în raport cu Legea nr. 82/2017 în partea ce ține de elaborarea 

actelor normative, or art. 1 din Legea nr. 100/2017 prevede expres că, prezenta lege stabileşte 

categoriile şi ierarhia actelor normative, principiile și etapele legiferării, etapele şi regulile 

elaborării proiectelor actelor normative, cerinţele de bază faţă de structura şi conţinutul 

actului normativ, reguli privind intrarea în vigoare și abrogarea actului normativ, privind 

evidenţa şi sistematizarea actelor normative, procedeele tehnice aplicabile actelor normative, 

precum și reguli privind interpretarea, monitorizarea implementării prevederilor şi 

reexaminarea actului normativ.  

Ba mai mult, în conformitate cu art. 5 alin. (3) din Legea nr. 100/2017, normele juridice 

speciale sînt aplicabile în exclusivitate anumitor categorii de raporturi sociale sau subiecţi 

strict determinaţi. În caz de divergenţă între o normă generală şi o normă specială, care se 

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


conţin în acte normative de acelaşi nivel, se aplică norma specială. Prin urmare, Centrul 

Național Anticorupție urma să prezinte raportul de expertiză anticorupție în termenul stabilit 

de Cancelaria de Stat, fapt omis de aceștia. 

 

 

         Ministru                                                                         Fadei NAGACEVSCHI 
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