
Nota informativă 

la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului 

nr. 914/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acordare 

a locuințelor de serviciu 

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

proiectului  

Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Anexei nr. 1 la 

Regulamentul cu privire la modul de acordare a locuințelor de serviciu, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 914/2016 a fost elaborat de către Ministerul Justiției la 

propunerea Administrației Naționale a Penitenciarelor. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite prin 

implementarea noilor reglementări  

Scopul proiectului este aducerea în concordanță a prevederilor actelor 

normative care reglementează dreptul funcționarului public cu statut special la 

locuință de serviciu și stabilirea echității între diverse categorii de angajați care 

exercită activitatea în cadrul instituțiilor de stat. 

De menționat că sistemul administrației penitenciare reieșind din atribuțiile  

sale constituie un garant al păstrării echilibrului social, asigurării ordinii şi 

disciplinei în cadrul locurilor de detenţie, în condiţiile menţinerii unui climat care să 

respecte demnitatea deţinuţilor, de formare a unei atitudini corecte a acestora faţă de 

valorile sociale, faţă de ordinea de drept şi faţă de regulile de conviețuire socială.  

Realizarea acestei sarcini este posibilă datorită personalului antrenat zilnic în 

activitățile specifice de menținere a ordinii și siguranței locurilor de detenție,  

ocrotirea sănătăţii deţinuţilor și realizarea măsurilor pentru adaptarea socială a 

acestora.   

Astfel, potrivit art. 51 alin. (1) din Legea nr. 300/2017 cu privire la sistemul 

administrației penitenciare, funcţionarul public cu statut special dispune de dreptul 

la atribuirea unei locuinţe de serviciu, în limita disponibilului, dacă, în localitatea în 

care îşi desfăşoară activitatea, acesta sau soţul/soţia acestuia nu dispune de locuinţă 

în proprietate ori acestora nu li s-a atribuit locuinţă de către autorităţile 

administraţiei publice locale. 

Proiectul va asigura instituirea unor garanții și condiții  atractive funcțiilor din 

cadrul sistemului administrației penitenciare care îi vor determina pe candidați să 

opteze pentru un post de muncă în acest sistem, cât și pentru ai menține pe cei care 

deja activează.  

De asemenea, este important dezvoltarea premiselor în scopul asigurării unui 

echilibru între necesitățile sociale ale funcționarului public cu statut special şi, 

respectiv, cele profesionale, or, situația atestă  că în prezent  mulți dintre 

funcționarii publici cu statut special nu dispun de locuință în localitatea în care este 

dislocată instituția penitenciară în care activează, fiind nevoiți de a face naveta 

zilnic către locul de muncă sau să închirieze locuințe. 

Concomitent, orice autoritatea centrală sau locală își poate crea fonduri 

locative și gestiona pe cele existente. Astfel, sistemul administrației penitenciare 

dispune de bunuri imobile, proprietate a statului, aflate în administrarea sa ce pot fi 

utilizate pentru realizarea scopului propus.  

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Prin includerea funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului 



administrației penitenciare în Anexa nr. 1 „Lista funcțiilor și profesiilor ce oferă 

dreptul de a primi locuință de serviciu”  a Regulamentului cu privire la modul de 

acordare a locuințelor de serviciu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 914/2016 

va fi asigurată armonizarea cadrului legal în materie fiind excluse temeiurile unui 

tratament inechitabil în raport cu angajații instituțiilor de stat care beneficiază de 

acest drept. 

4. Fundamentarea economică-financiară 

Implementarea prezentului proiect se va realiza din contul fondului locativ 

disponibil și nu necesită cheltuieli financiare suplimentare din bugetul de stat. 

5. Respectarea transparenței decizionale  

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

procesul decizional, proiectul 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. 

Centrul Național Anticorupție nu a prezentat raportul de expertiză anticorupție, 

invocând art. 28, alin. (4) din Legea integrității nr. 82/2017. 

 

 

     Ministru                                                              Vitoria IFTODI  
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GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Â R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
 

 

 

cu privire la modificarea Anexei nr. 1 

 la Regulamentul cu privire la modul de acordare a locuințelor de serviciu, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 914/2016 

---------------------------------------------------- 
În temeiul art. 51 din Legea nr. 300/2017 cu privire la sistemul 

administrației penitenciare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 

48-57, art. 124) Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

 Anexa nr. 1 la Regulamentul cu privire la modul de acordare a locuințelor 

de serviciu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 914/2016 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul de acordare a locuințelor de serviciu 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 247-255, art. 998), se 

completează cu punctul 14, cu următorul cuprins: 

 ”14. Funcționarii publici cu statut special din cadrul sistemului 

administrației penitenciare.”. 

 

 

 

PRIM-MINISTRU   

Contrasemnează:  

  

Ministrul Justiției 

 

 

 

 
 



 


