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Notă informativă 

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la Unitatea de implementare a Proiectului de 

construcţie a penitenciarului din Chişinău 

 
 

1. Temeiul inițierii procesului de elaborare, autorul proiectului 

Prin Legea nr. 295 din 12 decembrie 2013, Parlamentul a ratificat Acordul-cadru de 

împrumut dintre Republica Moldova şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru 

realizarea Proiectului de construcţie a penitenciarului din Chişinău. În conformitate cu 

prevederile art. 2 al Legii sus-menţionate se stabileşte că Guvernul va întreprinde măsurile 

necesare pentru realizarea prevederilor acordului menţionat. 

Conform pct. 3.4 din Acordul-cadru de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca de 

Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului de construcţie a penitenciarului 

din Chişinău, semnarea acordului cu privire la cheltuieli pentru prima tranşă a împrumutului 

se va efectua doar în cazul în care sunt întrunite un set de condiţii acceptate de către Banca de 

Dezvoltare a Consiliului Europei. Una din aceste condiţii vizează crearea Unităţii de 

implementare a Proiectului de construcţie a penitenciarului din Chişinău în cadrul 

Departamentului Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei. 

Din aceste considerente, Ministerul Justiţiei a elaborat proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire 

la Unitatea de implementare a Proiectului de construcţie a penitenciarului din Chişinău. 

 

2.  Principalele prevederi ale proiectului  

 Proiectul Hotărîrii stabileşte statutul unităţii şi modul de organizare (reglementat detaliat 

în Regulamentul de activitate al Unităţii de implementare a Proiectului de construcţie a 

penitenciarului din Chişinău şi care e parte integrantă a proiectului de Hotărîre).  

Totodată, proiectul în cauză conţine prevederi exprese privind salarizarea personalului 

unităţii, precum şi structura acesteia. E relevant a se menţiona şi faptul că, structura Unităţii 

stabilită în proiect, respectă întru totul condiţiile prevăzute de Acordul –cadru de împrumut, 

care specifică în mod clar poziţiile experţilor, care trebuie să se regăsească în structura Unităţii 

de implementare a Proiectului de construcţie a penitenciarului din Chişinău. Acestea fiind 

următoarele: managerul proiectului, specialist achiziţii, contabil, specialist în securitate 

penitenciară, mecanic/electrician și specialist în instalaţii sanitare, inginercivil, un specialist 

resurse umane, traducator. Funcțiile menționate au fost prevăzute și în studiul de fezabilitate și 

planul operațional efectuat pentru proiectul de construcție al viitorului penitenciar din 

Chișinău. Funcțiile au fost prevăzute pentru a asigura colaborarea eficientă dintre beneficiar, 
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Departamentul Instituțiilor Penitenciare și partenerii tehnici de implementare a proiectului, 

companiile implicate în construcția viitorului penitenciar. Experiența acumulată de către 

personalul unității de implementare a proiectului va fi utilizată pentru implementarea 

standardelor noi de activitate în funcționarea viitorului penitenciar de aceea este foarte 

important ca aceștia să se reîntoarcă în sistemul penitenciar, soluția optimă în acest sens fiind 

suspendarea raporturilor de muncă cu DIP pe perioada angajării în Unitate. Funcția de 

traducător nu a fost inclusă în Acordul Cadru de Împrumut, dar a fost specificată în studiul de 

fezabilitate anterior menționat. Prezența traducătorului este motivată prin volumul enorm de 

documentație necesară a fi tradusă. Majoritatea companiilor implicate în procesul de 

construcție a viitorului penitenciar vor fi contractate din exterior dat fiind faptul că Republica 

Moldova nu are experiență relevantă în construcția instituțiilor penitenciare. De asemenea 

rapoartele de avansare a proiectului vor fi prezentate partenerilor externi în limba engleză. 

Colaborarea cotidiană cu partenerii externi necesită prezența unui traducător rezident care va 

permite fluidizarea procesului de implementare a proiectului. 

 Cheltuielile de salarizare a personalului unității de implementare şi cele logistice 

urmează a fi acoperite din bugetul de stat, cu excepţia specialistului în achiziţii, care va fi 

antrenat în activitatea Unităţii, fiind remunerat din contul Acordului de grant acordat de Banca 

de Dezvoltare a Consiliului Europei. Temei pentru o asemenea excepţie a servit faptul că, 

candidatul ce urmează a fi selectat pentru această funcţie trebuie să aibă cunoştinţe particulare 

în domeniul achiziţiilor efectuate de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, ceea ce 

presupune şi o remunerare diferită în raport cu celălalt personal al  Unităţii. Alți membri ai 

Unității de Implementare a Proiectului urmează a fi selectați prin concurs intern desfășurat în 

cadrul sistemului penitenciar deoarece experiența de activitate în sistemul penitenciar este 

determinantă în implementarea proiectului. Selectarea personalului Unității prin concurs din 

rîndul colaboratorilor sistemului penitenciar este prevăzut și în  studiului de fezabilitate. Prin 

intermediul grantului oferit de către Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei va fi 

contractată o companie de asistență tehnică pentru instruirea membrilor Unității de 

Implementare a Proiectului în utilizarea tehnologiilor performante în domeniul penitenciar. La 

fel, selectarea personalului Unității de implementare din rîndul personalului sistemului 

penitenciar și reîntoarcerea acestora în sistem după finisarea proiectului este condiționată și de 

faptul că astfel nu va fi compromisă funcționarea și securitatea viitorului penitenciar. 

Însumînd cele menţionate mai sus, precizăm că, promovarea proiectului Hotărîrii 

Guvernului cu privire la Unitatea de implementare a Proiectului de construcţie a 
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penitenciarului din Chişinău şi nemijlocit, crearea Unităţii de implementare constituie prima 

condiţionalitate a Acordului-cadru de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca de 

Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului de construcţie a penitenciarului 

din Chişinău şi de forma şi structura organizatorică a acestei Unităţi depind ulterior şi 

negocierile pe marginea Acordului de grant ce urmează a fi semnat.  

 

3. Fundamentarea economico-financiară  

Implementarea proiectului respectiv necesită alocarea mijloacelor financiare din bugetul de stat pentru 

întreținerea și salarizarea personalului Unității. Salarizarea membrilor Unității de Implementare a 

Proiectului nu poate fi efectuată din împrumutul contractat de către Republica Moldova pentru 

construcția viitorului penitenciar din motiv că evaluarea financiară a proiectului a fost efectuată prin 

prisma proiectelor similare anterior realizate în statele UE. Prin urmare, posibilitatea modificării 

cheltuielilor pentru anumite componente ale complexului penitenciar nu permit derogarea de la 

bugetul stabilit. De asemenea, evaluarea financiară a proiectului include și un buget de rezervă de 

10% necesar pentru eventuale necesități neprevăzute. Totodată, contribuția de 10% a Guvernului din 

costul total al proiectului nu oferă posibilitatea întreținerii financiare a Unității de Implementare a 

Proiectului, resursele financiare fiind alocate pentru construcția penitenciarului.        

4. Descrierea constatărilor expertizei anticorupţie 

Raportul de experiza anticorupție se anexează. 

5. Respectarea transparenţei în procesul decizional 

 Proiectul a fost plasat pe pagina web oficială a Ministerului Justiției www.justice.gov.md  și a fost 

consultat cu organele centrale de specialitate obiecțiile și propunerile cărora sunt incluse în sinteză. 

6. Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare, actele normative  

care trebuie elaborate sau modificate 

Proiectul nu necesită modificarea cadrului normativ existent. 

 

 

 

 

Ministru                                                                    Oleg EFRIM 
 

 

              

 

 

 

 

 

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