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Proiect 

 
 

MINISTERUL JUSTIŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

 
ÎNREGISTRAT:  

Ministrul Justiției  

___________________  

nr. de înregistrare  

____ din _____________ 

 
 

O R D I N  
                                                            

                                                          mun. Chişinău 

 

  _________________________                                                            Nr.______ 

 

 

privind modificarea unor acte normative  

ale Ministerului Justiției 

 
 

  În temeiul art. 21 alin. (2), art. 24 alin. (4) şi art. 36 alin. (2) din Legea nr. 

300/2017 cu privire la sistemul administraţiei penitenciare (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2018, nr. 48-57, art. 124) şi subpct. 11) al pct. 9 din Regulamentul 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 698/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 335-339, 

art. 824),  

 

O R D O N: 

 

1. Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru 

ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul sistemului administraţiei 

penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 492/2018 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2018, nr. 285-294, nr. 1178), se modifică după cum urmează: 

1) la punctul 4, cuvântul „promovare” se substituie cu cuvintele „una din 

modalitățile de promovare prevăzute în art. 36 din Lege”, iar la final se completează cu 

cuvintele „și funcțiilor de conducere prevăzute în art.24 alin. (1) din Lege”; 

2) punctul 9 va avea următorul cuprins : 
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„9. Comisia de concurs se constituie pe un termen de 4 ani, din 5-7 membri, precum 

și din 2 membri supleanți, dintre care un președinte, un secretar, un membru variabil 

(reprezentantul subdiviziunii interne, funcția căreia este scoasă la concurs sau alt 

specialist în domeniu) și alți membri desemnați în modul corespunzător. În calitate de 

președinte al comisiei se desemnează conducătorul (sau adjunctul) instituției funcția 

căreia este scoasă la concurs, iar în calitate de secretar se desemnează reprezentantul 

subdiviziunii resurse umane. În caz de necesitate, conducătorul subdiviziunii resurse 

umane poate avea calitatea de secretar al comisiei de concurs.”. 

3) se completează cu punctul 9
1
 cu următorul cuprins: 

„9
1
. Comisia de concurs din cadrul Ministerului Justiției se constituie din 5 membri, 

precum și 2 membri supleanți, dintre care un președinte, un secretar și alți membri 

desemnați prin ordinul ministrului justiției. În calitate de președinte se desemnează 

secretarul de stat sau secretarul general al ministerului, iar în calitate de secretar al 

comisiei se desemnează reprezentantul subdiviziunii resurse umane din cadrul 

ministerului.”. 

4) punctul 12: 

la subpunctul 1), cuvintele „probelor, testele grilă pentru proba scrisă, grila de 

evaluare,” se substituie cu cuvântul „concursului”; 

la subpunctul 3), cuvintele „probei scrise” se exclud; 

la subpunctul 4), cuvintele „probei scrise” se exclud; 

5) la punctul 13 subpunctul 3), cuvintele „sau, după caz, probele scrise” se exclud; 

6) punctul 14: 

la subpunctul 3), cuvintele „probei scrise” se exclud; 

subpunctul 5) se abrogă; 

7) punctul 15: 

la subpunctul 3), cuvintele „un an” se substituie cu cuvintele „trei ani”; 

subpunctul 6), la final se completează cu cuvintele „și, după caz, elaborează actele 

pentru perfectarea accesului la secretul de stat”; 

8) la punctul 17, cuvântul „formularele” se substituie cu cuvântul „cererile”, 

cuvintele „termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la publicarea informaţiei pe pagina web 

oficială a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor” se substituie cu cuvintele „termenul 

stabilit în anunțul privind ocuparea funcțiilor vacante”, iar cuvintele „conform anexei nr. 

5 la prezentul Regulament” se exclud; 

9) la punctul 18, cuvântul „formularelor” se substituie cu cuvântul „cererilor”, 

cuvântul „organizează” se substituie cu cuvântul „poate organiza”, iar cifrele „30” se 

substituie cu cifrele „20”; 

10) punctul 19, se completează cu textul „cu cel puțin 10 zile lucrătoare pînă la data 

desfășurării concursului.”; 

11) la punctul 20 subpunctul 1), cuvintele „autorităţii publice” se substituie cu 

cuvântul „instituției”; 

12) punctul 21: 

la subpunctul 1), cuvântul „formularul” se substituie cu cuvântul „cererea”; 



subpunctul 2), la final se completează cu cuvintele „ , dacă astfel de acte nu se 

conțin în dosarul personal”; 

subpunctele 5) și 6) se abrogă; 

subpunctul 7), la final se completează cu cuvintele „conform anexei nr. 16”; 

13) punctul 22: 

subpunctul 4), la final se completează cu cuvintele „cu indicarea funcțiilor ocupate 

anterior”; 

subpunctele 7) și 8) se abrogă; 

după punctul 9), se completează cu punctul 10), care va avea următorul cuprins: 

„10) conceptul de dezvoltare strategică al instituției, în cazul funcției de director și 

director adjunct.”; 

14) la punctul 23, propoziția „Până la expirarea termenului limită de depunere a 

dosarelor la concurs, candidatul se prezintă în cadrul subdiviziunii resurse umane pentru 

eliberarea îndreptărilor la comisia medicală și programarea la psiholog.”, se exclude; 

15) la punctul 27, cuvintele „subdiviziunea Administrației Naționale a 

Penitenciarelor” se substituie cu cuvintele „Administrația Națională a Penitenciarelor”; 

16) punctul 28 

după cuvintele „concursul, cu” se completează cu cuvintele „cel mult”; 

subpunctul 4) se abrogă; 

17) la punctul 31, cuvintele „cu excepția cazului în care de două ori consecutiv nu s-

au înscris candidați la concurs sau dacă în urma prelungirii concursului nici un candidat 

nu a fost declarat învingător” se exclud; 

18) punctul 32, după cuvintele „În decurs de” se completează cu cuvintele „cel 

mult”; 

19) la punctul 33, cuvintele „informaţie care, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de 

data desfăşurării primei probe, se plasează pe pagina web oficială a Administraţiei 

Naţionale a Penitenciarelor, şi după caz, a Ministerului Justiţiei, precum şi pe panoul 

informativ de la sediul instituţiei care organizează concursul” se exclud, cuvintele 

„probei scrise” se substituie cu cuvântul „probelor”, iar la final se completează cu 

cuvintele „cu cel puțin 3 zile până la data desfășurării lor”; 

20) la punctul 34, cuvintele „succesivă a următoarelor probe” se substituie cu 

cuvântul „probei interviului”, iar subpunctele 1) și 2) se abrogă; 

21) la punctului 35, cuvântul „probelor” se substituie cu cuvântul „probei”; 

la subpunctul 2), cuvântul „planului” se substituie cu cuvântul „conceptului”, iar 

cuvintele „instituției/subdiviziunii, pentru funcțiile prevăzute la art. 29 alin. (1) şi alin. (2) 

din Lege” se substituie cu cuvintele „în cazul funcției de director sau director adjunct”; 

22) la punctul 36, cuvintele „Planul de dezvoltare strategică se întocmeşte pe 

domeniul de activitate al postului, raportat la specificul funcţiei vacante scoase la 

concurs. Planul” se substituie cu cuvântul „Conceptul”, iar cifrele „500” se substituie cu 

cifrele „5000”; 

23) la punctul 37, cuvintele „probelor prevăzute la pct. 34” se substituie cu cuvintele 

„probei interviului”; 

24) punctele 38 – 45 se abrogă; 

25) punctul 46 după cuvântul „adresate” se completează cu cuvântul “cinci”; 

26) la punctul 47: 

subpunctele 1) și 2) se abrogă; 



la subpunctul 5), cuvintele „planului de dezvoltare strategică al 

instituției/subdiviziunii” se substituie cu cuvintele „conceptului de dezvoltare strategică 

al instituției”; 

27) la punctul 48, cuvintele „cu excepția probei de verificare aptitudinilor fizice” se 

substituie cu cuvântul „iar”, iar cuvântul „căreia” se substituie cu cuvintele „probei de 

verificare a aptitudinilor fizice”;  

28) se completează cu punctul 48
1
, care va avea următorul cuprins: 

„48
1
. Pentru funcțiile care nu este necesară verificarea aptitudinilor fizice, concursul 

este constituit doar din proba interviului”; 

29) punctul 49 se abrogă; 

30) la punctul 51, cuvintele „proba a doua de concurs şi, după caz, la următoarele” 

se substituie cu cuvintele „următoarea probă”; 

31) punctul 53 se abrogă; 

32) la punctul 54, cuvintele „(aceeaşi notă la proba scrisă și respectiv, la probele 

prevăzute la pct. 35)”, se exclud; 

33) punctul 56, după subpunctul 1), se completează cu subpunctele 1
1
) și 1

2
), care 

vor avea următorul cuprins: 

„1
1
) recepționarea certificatului medical eliberat de comisia medicală a 

Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; 

1
2
) recepționarea raportului de evaluare psihologică al Administraţiei Naţionale a 

Penitenciarelor 

34) se completează cu punctul 58 și 59 cu următorul cuprins: 

„58. Candidații care au promovat concursul, însă nu au fost declarați învingători, pot 

fi numiți în altă funcție vacantă sau temporar vacantă cu același nivel ierarhic sau cu 

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

obținute, cu condiția că această funcție are atribuții și sarcini similare.  

59. În termen de 6 luni de la data desfășurării concursului candidatul din lista celor 

care au promovat concursul poate fi  numit într-o funcție care a devenit vacantă sau 

temporar vacantă. Punctul 58 se aplică în modul corespunzător.”. 

35) anexele nr. 7 și 8 se abrogă; 

36) anexele nr. 9 – 11 și 13 vor avea următorul cuprins: 

 



„Anexa nr.9 

la Regulamentul cu privire la ocuparea  

funcţiilor publice cu statut special din cadrul 

sistemului administraţiei penitenciare 

 

       

 (autoritatea administrativă, instituţia din subordinea sistemului administraţiei penitenciare) 

 

COMISIA DE CONCURS nr.______ 

 

Tabel 

de înregistrare a rezultatelor interviului la funcţia publică cu statut special: 

 

       

 

       

(denumirea funcţiei) 

        

(denumirea subdiviziunii) 

 

 

 

Nr. 

crt. 

 

 

Numele, prenumele 

candidatului 

Întrebările practice (spețe) Nota medie Comentarii 

Întrebarea nr. 

1 

Întrebarea nr. 

2 

Întrebarea nr. 

3 

Întrebarea nr. 

4 

Întrebarea nr. 

5 

  

1.         

 

 

 

Evaluator: _________________________________   __________________________________   Data  ____ ______________ 20___ 
                                (numele, prenumele)                 (semnătura) 

 

 

 

 

  
Anexa nr.10 



la Regulamentul cu privire la ocuparea  

funcţiilor publice cu statut special din cadrul 

sistemului administraţiei penitenciare 

       
(autoritatea administrativă, instituţia din subordinea sistemului administraţiei penitenciare) 

COMISIA DE CONCURS nr.______ 

Tabel generalizat 

de înregistrare a rezultatelor interviului la funcţia publică cu statut special: 

       

       
(denumirea funcţiei) 

        

(denumirea instituției) 

 

 

Nr. d/o 

 

Numele, prenumele 

candidatului 

 

Interviul 

Nota 

finală 
Comentarii 

Numele, prenumele membrilor Comisiei de 

concurs 

       

Notele medii ale membrilor Comisiei de 

concurs 

1.           
 

Secretarul comisiei:    ____________________________ ______________________________   Data _____  _____________  20__ 
                                  (numele, prenumele)                                  (semnătura) 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr.11 

la Regulamentul cu privire la ocuparea  

funcţiilor publice cu statut special din cadrul 

sistemului administraţiei penitenciare 

 

       

 (autoritatea administrativă, instituţia din subordinea sistemului administraţiei penitenciare) 

 

COMISIA DE CONCURS nr.______ 

 

Tabel 

de înregistrare a rezultatelor la prezentarea conceptului de dezvoltare strategică al instituţiei: 

 

       

 

       

(denumirea funcţiei) 

        

(denumirea subdiviziunii) 

 

 

 

Nr. 

crt. 

 

 

Numele, prenumele candidatului 

 

Nota  

 

Comentarii 

1.    

 

 

 

Evaluator: _________________________________   __________________________________   Data _____  _____________  20__„ 
          (numele, prenumele)                        (semnătura) 

 

 

 

 

 



Anexa nr.13 

la Regulamentul cu privire la ocuparea  

funcţiilor publice cu statut special din cadrul 

sistemului administraţiei penitenciare 

 

       

(autoritatea administrativă, instituţia din subordinea sistemului administraţiei penitenciare) 

 

COMISIA DE CONCURS nr.______ 

 

Tabel generalizat 

de înregistrare a rezultatelor desfăşurării concursului la funcţia publică cu statut special  

 

       

 

       

(denumirea funcţiei) 

        

(denumirea subdiviziunii) 

 

 

Nr. crt. 

 

Numele, prenumele 

candidatului 

 

 

 

Nota medie la 

proba de verificare 

a aptitudinilor 

fizice* 

 

 

 

Nota medie la prezentarea 

conceptului de dezvoltare 

strategică al instituţiei* 

Nota medie la 

proba interviului 

Nota 

medie 

generală a 

concursului 

Comentarii 

1.       

 

 

Secretarul comisiei:    _______________________________ __________________________________   Data ______  ___________  20__” 

                                           (numele, prenumele)                          (semnătura) 

 

*Notă: Se completează după caz. 



37) se completează la final cu anexa nr. 16, care va avea următorul cuprins: 

 
„Anexa nr.16 

la Regulamentul cu privire la ocuparea  

funcţiilor publice cu statut special din cadrul 

sistemului administrației penitenciare 

 

 

 

CONSIMȚĂMÂNT 
 

 

 Subsemnatul, 

____________________________________________________________________ 
(numele, prenumele, patronimicul) 

____________________________________________________________________ 
(anul naşterii, cod de identificare (IDNP)) 

În scopul perfectării accesului la secret de stat, îmi exprim consimțământul de a fi 

supus măsurilor de verificare din partea organelor competente în conformitate cu 

prevederile art.24 alin. (1) lit. b) din Legea nr.245/2008 cu privire la secretul de 

stat. 

 

 Data __________                                                     Semnătura ____________”. 

 

 

2. Regulamentul cu privire la evoluția în carieră a funcționarului publici cu 

statut special din cadrul sistemului administraţiei penitenciare, aprobat prin Ordinul 

ministrului justiției nr. 492/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 

185-191, nr. 938), se modifică după cum urmează: 

1) punctul 2, după cuvintele „include promovarea” se completează cu cuvintele 

„fără concurs conform art. 36 alin. (3) din Legea nr. 300/2017 cu privire la sistemul 

administrației penitenciare”; 

2) la punctul 6 

subpunctul 1), după cuvintele „Centrului de instruire” se completează cu 

cuvintele „ , specialist principal”; 

la subpunctului 2), cuvintele „specialist principal” se exclud; 

la subpunctul 3), cuvintele „la numirea iniţială sau la trecerea agenţilor în corpul 

ofițerilor,” se exclud; 

3) la punctul 9, subpunctele 1) și 2) se abrogă; 

4) punctul 10, după cuvântul „promovarea” se completează cu cuvintele „fără 

concurs conform art. 36 alin. (3) din Legea nr. 300/2017 cu privire la sistemul 

administrației penitenciare”; 

5) punctul 11, după cuvântul „promovarea” se completează cu cuvintele „fără 

concurs conform art. 36 alin. (3) din Legea nr. 300/2017 cu privire la sistemul 

administrației penitenciare”; 

6) punctul 12 se abrogă; 



7) punctul 17 va avea următorul cuprins:  

„17. Pentru corpul agenților de penitenciare, care întrunesc condițiile pentru 

acordarea gradului special, subdiviziunea resurse umane completează formularul 

conform modelului din anexa nr.4, iar în cazul acordării categoriei de calificare, 

acumulează rapoartele conform modelului din anexa nr. 5 și elaborează proiectul 

ordinului de acordare a gradului special sau categoriei de calificare, care se prezintă 

directorului instituției pentru aprobare.” 

8) după punctul 17, se completează cu punctul 17
1
, care va avea următorul 

cuprins: 

„17
1
. 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.” 

9) după punctul 18, se completează cu punctul 18
1
, care va avea următorul 

cuprins: 

„18
1
. Verificarea circumstanțelor care împiedică acordarea gradului special sau a 

categoriei de calificare se efectuează prin accesarea informațiilor din Sistemului 

informațional automatizat „Registrul informației criminalistice şi criminologice” în 

baza acordului funcționarului public cu statut special supus verificării.” 

10) la anexa nr. 1, în tabel 

la poziția B3, rubrica „Plafonul gradelor speciale”, cuvântul „adjunct” se 

exclude; 

11) la anexa nr. 3, în tabel 

în denumirea rubricii „Condiţii minime obligatorii cumulative pentru promovare 

în funcţii imediat superioare în sistemul administrației penitenciare” după cuvântul 

„promovarea” se completează cu cuvintele „fără concurs conform art. 36 alin. (3) din 

Legea nr. 300/2017 cu privire la sistemul administrației penitenciare”; 

la poziția A3, subpunctul 3) se abrogă. 

12)  La anexa nr. 4, după rubrica „Numele, Prenumele, Nr. personal, Gradul 

special deținut, Funcția, Instituția” se completează cu rubrica „Nivelul studiilor”.  

 

3. Prezentul ordin intră in vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. 

 

 

 

 

Ministru                          Fadei NAGACEVSCHI 
 


