
TERMENI DE REFERINŢĂ 

pentru posturile Unității și cerințele față de 

candidații participanți la concurs 

 

A. Denumirea postului: Contabil 

B. Locul:  mun. Chișinău, str. Titulescu, 35 

C. Denumirea proiectului: Proiectul de construcție a penitenciarului din 

Chișinău 

D. Tipul contractului: Contract individual de muncă 

E. Durata contractului: până la 31 decembrie 2022 

F. Introducere:  

Sistemul penitenciar al Republicii Moldova administrează 17 instituţii 

penitenciare. Patru instituții penitenciare posedă statut de izolator de urmărire penală, un 

penitenciar este destinat detenţiei minorilor, o instituţie penitenciară este destinată 

detenţiei condamnatelor de gen feminin, existând şi un penitenciar cu statut de spital în 

care sunt tratați deținuții sistemului penitenciar. Celelalte 10 instituții penitenciare sunt 

destinate ispăşirii pedepselor privative de libertate. 

Numărul cel mai mare de deţinuţi este concentrat în Penitenciarul                    

nr.13 - Chişinău. Această instituţie penitenciară găzduieşte anual peste 12000 de 

persoane, fiind izolatorul de urmărire penală cu cea mai mare fluctuaţie. Acest fapt este 

datorat amplasării în municipiul Chişinău a Curţii de Apel şi a Curţii Supreme de 

Justiţie, instituţii care procesează majoritatea dosarelor în sistemul judiciar al    

Republicii Moldova. 

Fluxul mare de deţinuţi în Penitenciarul nr.13 – Chişinău cauzează fenomenul 

suprapopulării. Aceasta contravine standardelor internaţionale de detenţie care presupun 
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spaţiu de detenţie pentru fiecare deţinut în parte. În consecinţă 

Republica Moldova a fost condamnată multiplu de către Curtea Europeană a Drepturilor 

Omului pentru violarea Articolului 3 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului 

(Prevenirea torturii, tratamentului inuman sau degradant). 

Legislaţia execuțional-penală a Republicii Moldova a inclus recomandările şi 

standardele internaționale în domeniul executării sentinţelor, cum ar fi: Regulamentul 

Penitenciar European, recomandarea nr. R87 a Comitetului de Miniştri al Consiliului 

Europei, adoptată în 1987, Articolului 3 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului 

(Prevenirea torturii, tratamentului inuman sau degradant), Convenţia internațională 

pentru protecţia drepturilor omului, semnată în 1950 şi standardele minime de detenţie, 

adoptate de către ONU.  

În acest sens, în anul 2011, Guvernul Republicii Moldova a iniţiat negocieri cu 

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei cu scopul finanţării proiectului de construcţie 

a unui penitenciar cu statut de izolator de urmărire penală care va substitui Penitenciarul 

nr.13 – Chişinău. Drept urmare a negocierilor, la data de 13 iunie 2013, de către 



Consiliul de Administrare a Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei a fost aprobat 

proiectul menţionat. Viitorul penitenciar va fi situat în municipiu Chişinău şi va avea o 

capacitate suficientă pentru a asigura respectarea standardelor internaţionale în domeniul 

detenţiei şi a eradica fenomenul suprapopulării. 

 

G. Obiective:  

Obiectivul de bază este construcţia unui Centru penitenciar în municipiul Chişinău 

pentru 1536 deținuți cu statut de preveniţi care va înlocui actualul Penitenciar                     

nr.13 - Chişinău. Viitorul penitenciar va asigura respectarea Regulamentului European 

pentru Penitenciare - EPR2006(2) şi recomandările instituţiilor internaționale. 

Există o necesitate urgentă pentru a asigura depopularea Penitenciarului           

nr.13 - Chişinău, îmbunătățirea condițiilor de detenție şi îmbunătățirea condiţiilor de 

muncă pentru angajaţii penitenciarului menţionat. 

Guvernul Republicii Moldova a stabilit ca obiectiv prioritar construcţia unui 

penitenciar în Chişinău pentru dezvoltarea sectorului social în instituţiile de detenţie. În 

acest mod vor fi considerabil îmbunătățite condiţiile de detenţie şi condiţiile de muncă 

pentru angajaţii penitenciarului, potrivit standardelor în domeniul respectării drepturilor 

omului, în conformitate cu Regulamentul European pentru Penitenciare.  

Proiectul de construcţie al viitorului penitenciar va contribui la realizarea 

obiectivelor Guvernului în reformarea organizării şi managementul instituţiilor 

penitenciare, în scopul stabilirii unor noi standarde în siguranţă, securitate şi disciplină, 

fără a afecta demnitatea deţinuţilor, în conformitate cu Regulamentul Consiliului 

Europei nr.2006(2). 

Prin construcţia, managementul, echiparea şi întreţinerea viitorului penitenciar 

sunt stabilite următoarele obiective: 

- îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie în conformitate cu Standardele Europene 

în domeniul detenţiei; 

- îmbunătăţirea condiţiilor de acordare a serviciilor medicale – acordarea 

asistenţei medicale primare şi tratamentul Tuberculozei; 

- sistemul de securitate în instituţia penitenciară va întruni standardele Europene 

şi prevederile Regulamentului European pentru Penitenciare; 

- condiţii de muncă îmbunătăţite în conformitate cu standardele internaţionale şi 

instruirea tuturor angajaţilor viitorului penitenciar de către experţi internaţionali; 

- implementarea recomandărilor CPT în domeniul spaţiului de detenţie, 

educaţiei, acordarea serviciilor medicale calitative şi protecţia deţinuţilor. 

 

H. Atribuțiile de serviciu şi rezultatele scontate: 

În scopul realizării obiectivelor contabilul va raporta Managerului de Proiect şi va 

îndeplini următoarele funcţii fără a se limita la acestea: 

1) elaborează în comun cu specialistul în resurse umane schema de încadrare a 

personalului Unităţii; 

2) asigură plasarea tuturor intrărilor din împrumutul şi grantul Băncii pe 

conturile Unităţii şi efectuează gestionarea acestora; 



3) administrează cheltuielile în cadrul Proiectului şi efectuează plăţile 

contractuale; 

4) prezintă setul de documente în scopul completării contului Proiectului; 

5) efectuează în termen plăţile către antreprenori; 

6) elaborează şi asigură păstrarea rapoartelor financiare ale cheltuielilor şi 

plăţilor în cadrul Proiectului în conformitate cu practicile contabile acceptate la nivel 

naţional şi aliniate cu cerinţele Băncii; 

7) elaborează şi asigură păstrarea tuturor rapoartelor şi înregistrarea tuturor 

tranzacţiilor în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova şi cu recomandările 

Băncii; 

8) elaborează şi prezintă note informative privind executarea bugetului Unităţii; 

9) întocmeşte ordinele de plată; 

10) prezintă organelor abilitate informaţiile contabile şi dările de seamă 

financiare ce ţin de activitatea Unităţii; 

11) asigură examinarea petiţiilor cu subiecte din domeniu; 

12) reprezintă Unitatea, în coordonare cu managerul, în relaţiile cu organele de 

stat, autorităţile administrației publice locale, organizaţiile internaţionale etc.; 

13) exercită şi alte funcţii prevăzute de Regulamentul de activitate al Unităţii de 

implementare a Proiectului de construcţie a penitenciarului din Chişinău, atât pe 

teritoriul Republicii Moldova, cât şi peste hotarele ei. 

 

I. Calificare/Criterii de selecție: 

Educaţie:  

- studii superioare corespunzătoare (de ex.: în contabilitate, finanţe, economie, 

management etc.); 

 

Experienţă şi abilităţi:  

Experienţă profesională: activitate de muncă în domeniul economico-financiar 

de 3 ani. 

 

Cunoștințe:  

- cunoașterea legislaţiei în domeniu; 

- cunoașterea limbii române scris şi vorbit; 

- cunoașterea limbii ruse şi engleze; 

- cunoașterea programului contabil 1C; 

- cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet. 

 

Abilități: atenţie la detalii, abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, 

luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, 

instruire, motivare, mobilizare de sine, soluţionare de probleme, comunicare eficientă. 

 

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, 

creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, tendinţă 



spre dezvoltare profesională continuă.  

 

Criterii de selecție: 

- nu are antecedente penale nestinse; 

- nu se află sub urmărire penală; 

- nu a fost sancționat disciplinar pe parcursul ultimului an de activitate; 

 

J. Bibliografia concursului: 

 

- Constituția Republicii Moldova; 

- Codul muncii al Republicii Moldova; 

- Legea nr. 295 din 12 decembrie 2013 privind ratificarea Acordului-cadru de 

împrumut dintre Republica Moldova şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei 

pentru realizarea Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău; 

- Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiționare; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 173 din 12 martie 2014 cu privire la Unitatea de 

implementare a Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău. 

 

 Acte normative în domeniul sistemului administrației penitenciare: 

- Codul de executare al Republicii Moldova; 

- Legea nr. 300 din 21 decembrie 2017 cu privire la sistemul administrației 

penitenciare; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 437 din 15 mai 2018 cu privire la organizarea și 

funcționarea Administrației Naționale a Penitenciarelor; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 1462 din 30 decembrie 2016 cu privire la aprobarea 

Strategiei de dezvoltare a sistemului administrației penitenciare pentru anii 2016-2020 și 

a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia. 

 

 Acte normative în domeniul de specialitate: 

- Legea contabilității nr.113-XVI din 27 aprilie 2007; 

- Legea finanțelor publice şi responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 

2014; 

- Legea nr. 270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în 

sectorul bugetar; 

- Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31 decembrie 2015 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 1151 din 2 septembrie 2002 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la normativele de cheltuieli pentru desfășurarea conferințelor, 

simpozioanelor, festivalurilor, etc. de către instituțiile publice finanțate de la bugetul de 

stat; 



- Hotărîrea Guvernului nr. 101 din 30 ianuarie 2018 pentru aprobarea 

Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor financiare pentru deservirea 

delegațiilor și persoanelor oficiale străine; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 500 din 12 mai 1998 despre aprobarea 

Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 5 ianuarie 2012 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova; 

- Clasificația bugetară, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.208 din 

24 decembrie 2015; 

- Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 215 din 28 decembrie 2015 cu privire la 

aprobarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente 

ale bugetului public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor; 

- Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 216 din 28 decembrie 2015 cu privire la 

aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice 

privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar; 

- Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 186 din 24 decembrie 2013 „Despre 

aprobarea Regulamentului cu privire la modul de completare a ordinului de plată utilizat 

la efectuarea transferului bugetar în lei moldovenești”. 


