
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Ordinului Ministrului Justiției  privind aprobarea Regulamentului cu 

privire la evoluţia în carieră a funcţionarului public cu statut special din cadrul 

sistemului administraţiei penitenciare 

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

Proiectul Regulamentului cu privire la evoluția în carieră a funcționarilor publici cu 

statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare a fost elaborat de către 

Ministerul Justiției la propunerea  Administrației Naționale a Penitenciarelor. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite prin 

implementarea noilor reglementări 

Proiectul actului normativ a fost elaborat în temeiul prevederilor alin. (2) art. 21  din 

Legea nr. 300/ 2017 cu privire la sistemul administrației penitenciare, potrivit căruia 

regulile şi condiţiile privind evoluarea în carieră, se stabilesc prin regulament aprobat 

prin ordinul ministrului justiţiei. 

Scopul proiectului este stabilirea unor reguli clare în procesul de evoluție în carieră, 

corespunderea condițiilor și etapelor parcurse de către funcționarii publici cu statut 

special din cadrul sistemului administrației penitenciare. 

Aceste raționamente impun elaborarea regulamentului respectiv pentru a determina 

clar ierarhia funcțiilor și gradelor special corespunzătoarea funcțiilor publice cu statut 

special, precum și procedura de acordare a gradelor speciale și categoriilor de calificare. 

Promovarea proiectului va asigura creșterea eficienței muncii sistemului 

administrației penitenciare, promovarea resurselor umane interne și stimulării creșterii 

profesionalismului şi calificării. 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Documentul reglementează procesul evoluției planificate în carieră profesională a 

funcționarului public cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare. 

Evoluția în carieră cuprinde etapele parcurse în mod individual în decursul activității 

profesionale de către funcționarul public cu statut special din cadrul sistemului 

administrației penitenciare, care include promovarea în funcţii, acordarea gradelor 

speciale următoare și categoriilor de calificare, acumularea experienței şi dezvoltarea 

pregătirii profesionale. 

Prevederile Regulamentului sunt grupate în 5 capitole, în funcție de categoria 

prevederilor stipulate, fără a dubla normele deja stabilite în Legea cu privire la sistemul 

administrației penitenciare. 

4. Fundamentarea economică-financiară 

Implementarea prezentului proiect nu necesită cheltuieli financiare suplimentare din 

bugetul de stat. 

5. Respectarea transparenței decizionale 

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

transparenţa în procesul decizional, proiectul Hotărîrii Guvernului a fost 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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