
 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul ordinului ministrului justiției privind modificarea 

unor acte normative ale Ministerului Justiției 

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

Proiectul Ordinului ministrului justiției privind modificarea unor acte normative ale 

Ministerului Justiției a fost elaborat de către Ministerul Justiției, la inițiativa 

Administrației Naționale a Penitenciarelor. 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ 

 şi finalităţile urmărite 

Prezentul proiect vine să modifice Regulamentul cu privire la organizarea şi 

desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul 

sistemului administraţiei penitenciare și Regulamentul cu privire la evoluția în carieră a 

funcționarului publici cu statut special din cadrul sistemului administraţiei penitenciare 

inițiativă și rezultă din ambiguitățile și dificultățile depistate în procesul de punere în 

aplicare a noului cadru normativ privind selecția și încadrarea personalului penitenciar. 

Or, în practica subdiviziunilor de resurse umane, au fost depistate o serie de carențe 

care fie birocratizează excesiv procesul de selecție a candidaților la funcții publice cu 

statut special, fie duc la suportarea cheltuielilor însemnate și neîntemeiate de către 

potențialii candidați, ceea ce în final contribuie la diminuarea capacității instituțiilor 

penitenciare de a recruta candidații. 

Astfel, proiectul actului normativ este elaborat în scopul eliminării acestor carențe și 

ajutarea procesului de selecția a candidaților la cerințele strict necesare pentru a candida 

la o funcție publică cu statut special. Acesta vine să eficientizeze procedurile de 

angajare/promovare a personalului în cadrul sistemului administrației penitenciarelor, să 

ofere accesibilitate persoanelor la procesul de depunere a dosarelor pentru a candida la 

funcțiile vacante în cadrul sistemului administrației penitenciare.  

În condițiile în care sistemul administrației penitenciare se confruntă cu o criză de 

personal, fără de precedent, numărul funcțiilor vacante ajungând la date de 23.09.19 la 

cifra critică de 506,25 funcții vacante, cea mai mare parte fiind din categoria agenților 

de penitenciare. Astfel, simplificarea procesului de angajare va oferi oportunități 

considerabile de a încadra personal calificat. 

 Scopul proiectului constă în stabilirea unor proceduri clare privind organizarea și 

desfășurarea concursului de încadrare în funcție publică cu statut special în cadrul 

sistemului administrației penitenciare, precum și reglementarea previzibilă și etapizată a 

procesului de evoluție în carieră. 

Avem certitudinea că modificările propuse vor contribui esențial la redresarea 

situației create în cadrul sistemului privind lipsa candidaților la funcțiile publice cu 

statut special. 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

În contextul debirocratizării și eficientizării procesului de selecție și evoluție în 

carieră a funcționarilor publici cu statut special, proiectul  prevede: 

- eliminarea probei scrise ca o etapă a concursului.  Reieșind din faptul că nu 



există vreo instituție de învățământ din Republica Moldova care ar pregăti viitorii agenți 

de penitenciare, se constată ineficiența acestei probe, în condițiile în care bazele 

teoretice urmează a fi puse în cadrul Centrului de instruire a Administrației Naționale a 

Penitenciare, deja, după ce persoana este încadrată în sistemul administrației 

penitenciare. Astfel, concursul pentru ocuparea funcțiilor publice cu statut special (cu 

excepția funcțiilor de director și director adjunct), se va limita la proba interviului în 

cadrul căreia vor fi puse întrebări practice prin modelarea spețelor corespunzător 

funcției la care candidează persoana; 

- eliminarea obligației de evaluare medicală și evaluarea psihologică a tuturor 

candidaților. Având în vedere cheltuielile considerabile care presupune procesul de 

evaluare  medicală,  se propune ca această procedură să fie pusă numai în seama 

candidatului declarat învingător. Această modificare va crea premise pentru atragerea a 

unui număr cât mai mare de potențiali candidați.  

- prezentarea conceptului de dezvoltare strategică al instituției, în cazul funcției 

de director, inclusiv director adjunct. În prezent, candidații la funcțiile prevăzute la art. 

24 alin. (1) din Legea nr. 300/2017 cu privire la sistemul administrației penitenciare, 

sunt obligați să prezinte planul de dezvoltare strategică al instituției în cadrul interviului. 

Totuși, planul este un document de politici care rezultă din alte documente politice, de 

aceea se propune ca aceștia să prezinte conceptul de dezvoltare strategică odată cu 

depunerea dosarului, discutarea căruia va avea loc în cadrul interviului.    

- crearea posibilității de a numi candidații care au promovat concursul dar nu 

au fost declarați învingător, în alte funcții echivalente sau inferioare. Astfel, în baza 

dreptului discreționar al angajatorului, candidații care au promovat concursul, însă nu au 

fost declarați învingător, vor pot fi numiți în altă funcție cu același nivel ierarhic sau un 

nivel ierarhic inferior în cadrul aceleiași instituții, în ordinea consecutivității notelor 

obținute. Acest mecanism va permite ocuparea mai rapidă a funcțiilor publice cu statut 

special în situația când instituția penitenciară se confruntă cu o criză acută de personal.  

- acordarea gradelor speciale și categoriilor de calificare cu efect retroactiv. 

Procesul de emitere a ordinului de acordare a gradelor speciale și categoriilor de 

calificarea durează în timp, reieșind din complexitatea lui, totuși pentru a nu afecta 

dreptul angajatului la conferirea gradului special următor sau categoria de calificare 

următoare, se propune indicarea expresă că gradul special și/sau categoria de calificare 

se acordă din data atingerii de către funcționarul publici cu statut special a condițiilor de 

acordare a gradelor speciale și/sau a categoriilor de calificare prevăzute în Legea nr. 

300/2017 cu privire la sistemul administrației penitenciare.  

Suplimentar precizăm că modificările propuse au menirea să sporească potențialul  

sistemului administrației penitenciare de a fi concurențial pe piața muncii.  

Astfel, reieșind din importanța proiectului și având în vedere că implementarea lui 

va permite redresarea situației fără de precedent în cadrul sistemului privind lipsa 

candidaților la funcțiile publice cu statut special, în temeiul art. 56 alin. (3) din Legea nr. 

100/2017 cu privire la actele normative, se propune intrarea în vigoare a Ordinului 

ministrului justiției la data publicării în Monitorul Oficial. Această dispoziție va permite 



aplicarea de îndată a noilor prevederi, în scopul suplinirii numărului mare de funcții 

vacante care se atestă în prezent. 

4. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prezentului proiect nu necesită cheltuieli financiare suplimentare din 

bugetul de stat. 

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

În urma aprobării proiectului de ordin nu este necesar de armonizat alte acte 

normative. 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

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

procesul decizional, proiectul este plasat pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei 

www.justice.gov.md, compartimentul Transparenţa decizională, directoriul Proiecte de 

acte normative remise spre coordonare. 
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