
Proiect 

 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

HOTĂRÎRE nr.___ 

din ___________________ 

cu privire la crearea Direcției de asistență medicală penitenciară 

 

În temeiul art. 4 alin. (2) lit. b) din Legea nr.1036-XIII din 17 decembrie 1996 cu privire la sistemul 

penitenciar (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 183–185, art. 654), cu 

modificările ulterioare, precum și în scopul asigurării independenței profesionale a lucrătorilor medicali din 

locurile de detenție, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

 1. Se crează Direcția de asistență medicală penitenciară, cu statut de persoană juridică de drept 

public, subdiviziune a Departamentului instituțiilor penitenciare. 

2. Direcția de asistență medicală penitenciară dispune de ştampilă cu denumirea sa în limba de stat, 

precum şi de conturi trezoreriale, de mijloace financiare şi materiale. 

3. Finanţarea și asigurarea tehnico-materială a Direcției de asistență medicală penitenciară se 

efectuează din contul bugetului de stat și alte surse neinterzise de lege. 

4. Angajații Direcției medicale din Departamentul instituțiilor penitenciare și ai serviciilor medicale 

din cadrul subdiviziunilor Departamentului instituțiilor penitenciare se transferă în Direcția de asistență 

medicală penitenciară, în conformitate cu prevederile legislației. 

5. Ministerul Justiţiei, în termen de trei luni: 

a) va aproba organigrama şi Regulamentul privind organizarea și funcționarea Direcției de asistență 

medicală penitenciară; 

b) va asigura transmiterea activelor și pasivelor, mijloacelor fixe și a altor bunuri materiale, de care 

dispun serviciile medicale din penitenciare, la balanţa structurii nou-formate. 

6. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr.1310 din 24 noiembrie 2008 „Cu privire la 

Departamentul instituţiilor penitenciare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.215-217, 

art.1338), cu modificările ulterioare, cifra „2920” se substituie cu cifra „3314”.  

7. Angajarea personalului în Direcția de asistență medicală penitenciară în număr de 394 unităţi se 

va efectua treptat, începînd cu 1 ianuarie 2016 şi pînă la 31 decembrie 2017, în limitele alocaţiilor anuale, 

aprobate prin legea bugetului de stat. 

 

PRIM-MINISTRU                                                                

            Contrasemnează: 

       Ministrul  Justiţiei                                                                     

     

Ministrul Sănătăţii 

 

Ministrul Finanțelor 


