
 
 

 

NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Ordinului ministrului justiției privind aprobarea Regulamentului cu privire la 

organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice cu statut special 

din cadrul sistemului administrației penitenciare 

 

Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite prin implementarea 

noilor reglementări 

 

 

Proiectul Ordinului ministrului justiției privind aprobarea Regulamentului cu privire la 

organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice cu statut special din 

cadrul sistemului administrației penitenciare a fost elaborat de către Ministerul Justiției în 

vederea executării prevederilor  art. 24 și art. 36 alin. (2)  din Legea nr. 300 din 21 decembrie 

2017 cu privire la sistemul administrației penitenciare, şi are drept scop stabilirea unor reguli 

clare privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante din 

cadrul sistemului. Necesitatea înaintării prezentei inițiative rezultă din procesul amplu de 

reformare în domeniul penitenciar, inițiat odată cu reorganizarea sistemului penitenciar în 

sistemul administrației penitenciare. 

Astfel, în scopul perfecționării activității sistemului administrației penitenciare, creșterii 

eficienței muncii acestuia, îmbunătățirii selectării, stimulării creșterii profesionalismului, 

calificării și responsabilității funcționarilor publici cu statut special în realizarea sarcinilor 

încredințate, se impune instituirea normelor de organizare și desfășurare a concursului pentru 

ocuparea funcțiilor publice cu statut special din cadrul sistemului.  

 

Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi 

 

 

În context, Regulamentul elaborat stabilește procedura de organizare și desfășurare a 

concursului pentru ocuparea funcției publice cu statut special vacante din cadrul sistemului 

administrației penitenciare; condițiile de participare la concurs; modul de constituire și 

componența comisiei de concurs, atribuțiile acesteia; modul de evaluare a probelor concursului, 

aprobarea rezultatelor acestora etc. 

Concomitent, evidențiem că, Regulamentul vizat conține proceduri detaliate cu privire la 

modalitatea de plasare a anunțului; informații obligatorii privind condițiile de desfășurare a 

concursului; condițiile de participare la concurs, inclusiv condițiile specifice față de candidații 

la funcția vacantă; actele necesare pentru participare la concurs etc. Sunt prezentate explicit 

etapele de desfășurare a concursului, astfel încât să fie asigurată echitatea, corectitudinea și 

transparența evaluării probelor scrise, a evaluării aptitudinilor fizice și interviului, prin 

includerea prevederilor care impun necesitatea plasării rezultatelor concursului pe panoul 

informațional al sediului instituției și pagina web oficială a Administrației Naționale a 

Penitenciarelor, după caz, Ministerul Justiției. 

Aprobarea proiectului va contribui la creșterea calității resurselor umane recrutate. 

Experiența altor state demonstrează că trecerea de la un sistem netransparent de recrutare 

și selecție la unul bazat pe competiție deschisă crește semnificativ numărul și calitatea 

candidaților pentru funcțiile vacante disponibile în sistemul administrației penitenciare. 



 
 

Prevederile Regulamentului sunt grupate în 4 capitole: capitolul I. Dispoziții generale, 

capitolul II. Constituirea, competența și componența comisiei de concurs, capitolul III. 

Organizarea concursului și capitolul IV. Desfășurarea concursului. 

 

Fundamentarea economică-financiară 

 

Implementarea prezentului proiect de ordin nu impune cheltuieli financiare suplimentare din 

bugetul de stat. 

                        Respectarea transparenței decizionale 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa 

în procesul decizional, proiectul ordinului 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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