
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la  

modificarea unor hotărîri ale Guvernului 

 

Numele autorului, precum şi a participanţilor la elaborarea proiectului 

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărîri ale 

Guvernului este elaborat de către Ministerul Justiţiei  în scopul corelării cadrului 

normativ din domeniul salarizării precum și în scopul majorării efectivului-limită a 

sistemului penitenciar. 

Argumentarea necesităţii de reglementare 

Prin proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărîri ale 

Guvernului se propune modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 650 din 12 iunie 2006 

privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în 

serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice și Hotărîrii 

Guvernului nr.1310 din 24 noiembrie 2008 cu privire la Departamentul instituțiilor 

penitenciare.  

1. Necesitatea operării modificărilor la anexa nr. 5 punctul 31 alineatul doi din 

Hotărîrea Guvernului nr. 650 din 12 iunie 2006 rezultă din faptul că aplicarea sporului 

pentru aflarea permanentă în dispozitiv, avînd obligaţia de intervenție ori de cîte ori este 

nevoie, la orice oră de zi şi de noapte, pentru rezolvarea problemelor cu caracter de 

urgenţă, inclusiv în afara orelor de program şi peste durata normală a timpului de muncă, 

de facto, duce la diminuarea sporului pentru condiții speciale de activitate a cărui 

mărime, prevăzută de Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar nr. 

355 din 23 decembrie 2005, este una fixă.  

Reieșind din faptul că, atragerea la muncă suplimentară este generată de vacanța unor 

funcții, se propune de a utiliza corespunzător finanțarea planificată pentru acestea, în 

vederea acordării sporului de 0,25 persoanelor care exercită munca suplimentară, în caz 

contrar persoanele vor solicita plăți în temeiul Codului muncii pentru achitarea cărora vor 

fi necesare sume bănești mai mari.  

Astfel, sporul indicat se va stabili în limita fondului lunar de salarizare și nu în 

cuantumul de 0,8 din acest fond. Precizăm că nu se modifică cuantumul sporului, care 

rămîne la fel „în mărime de pînă la 25% din salariul de funcţie” dar se exclude limita 

referitoare la fondul de salarizare.  

Adițional precizăm că pentru implementarea alineatului doi din punctul 31 al anexei 

nr. 5 nu sunt necesare cheltuieli financiare suplimentare. 

2. Completarea anexei nr. 14 cu un nou punct 64, vine să ajusteze salariul 

colaboratorilor Detașamentului cu Destinație Specială „Pantera” la salariul 

colaboratorilor altor subdiviziuni speciale care au  sarcini și obligații similare. 

Este elocvent exemplul efectivului de trupă şi corpului de comandă ale Brigăzii de 

poliţie cu destinaţie specială “Fulger” a Ministerului Afacerilor Interne, care potrivit pct. 

62 din anexa nr. 14 a Hotărîrii Guvernului nr. 650 din 12 iunie 2006 li s-a stabilit o 

indemnizaţie lunară în mărime de 1000 lei, începînd cu 1 august 2008. 

În conformitate cu Regulamentul Detașamentului cu Destinație Specială „Pantera” 

aprobat prin ordinul Ministrului justiției nr. 365 din 30.07.2012, printre sarcinile și 

atribuțiile de bază se enumeră și participarea conform modului stabilit la măsurile de 



menţinere a ordinii publice şi asigurarea securităţii publice în cazul situaţiilor 

excepţionale, în colaborare cu subunităţile speciale de forţă similare din Republica 

Moldova. 

În acest context, pentru condițiile speciale de activitate, intensitatea muncii, 

îndeplinirea în regim de urgență a sarcinilor de importanță majoră în care este implicat 

Detașamentului cu Destinație Specială „Pantera”, activități similare altor subdiviziuni de 

forță cu destinaţie specială, se impune și stabilrea unei indemnizaţii lunare analogice 

acestora. 

 Majorarea salariului lunar al colaborator Detașamentului cu Destinație Specială 

„Pantera” va constitui un suport semnificativ şi va contribui la stoparea fluxului de cadre 

din cauza salariului mic în comparație cu alte subdiviziuni cu destinaţie specială care au 

sarcini și obligații similare, va contribui la menținerea unui echilibru între subdiviziuniile 

de forță, cît și stimularea efectivului Detașamentului cu Destinație Specială „Pantera”. 

Precizăm că pct. 64 din Anexa nr. 14 al Hotărîrii Guvernului nr. 650 din 12 iunie 

2006 va fi pus în aplicare ținînd cont de economiile Departamentului Instituțiilor 

Penitenciare (vezi pct. 3 din proiectul Hotărîrii Guvernului). 

3. În partea ce ține de majorarea efectivului de personal menționăm faptul că în 

conformitate cu pct. 10 al Planului de măsuri pe anii 2004-2020 pentru realizarea 

Concepției reformării sistemului penitenciar, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1624 

din 31 decembrie 2003, personalul Detașamentului urmează a fi majorat pînă la 120 de 

unităţi. Luînd în considerație situația economică, se propune suplinirea statelor de 

personal ale Detaşamentului cu Destinație Specială „Pantera” cu 40 unități. În acest scop 

se propun modificări în punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 1310 din 24 noiembrie 

2008 „cu privire la Departamentul instituţiilor penitenciare” prin substituirea cifrei 

„2920” cu cifra „2960”. 

Majorarea efectivului-limită este esențială pentru realizarea în volum deplin a 

sarcinilor atribuite și încredințate Detaşamentului cu Destinație Specială „Pantera”, care 

pe lîngă sarcinile de bază contribuie la prevenirea infracţiunilor şi a altor fapte ilicite, 

intervine profesionist la schimbarea situaţiei operative în cadrul sistemului penitenciar, 

asigură securitatea deţinuţilor, a colaboratorilor şi membrilor familiilor lor, precum şi 

desfăşoară acţiuni de salvare în procesul lichidării consecinţelor unor situaţii 

excepţionale. 

 De asemenea, menționăm că în 2012-2016 numărul personalului sistemului 

penitenciar a fost redus de la 3400 la 2900 unități, fapt ce nu a permis creșterea numărului 

efectivului Detașamentului cu Destinație Specială „Pantera”. 

Scopul şi obiectivele urmărite prin adoptarea actului normativ 

Scopul şi obiectivul urmărit prin adoptarea Hotărîrii în cauză constă în corelarea 

veniturilor salariale ale colaboratorilor Detașamentului cu Destinație Specială „Pantera” 

cu cele ale colaboratorilor din alte subdiviziuni cu destinaţie specială care au  statut similar, 

precum și majorarea numărului unităților de personal, fapt ce va spori inevitabil eficiența 

acestora și a sistemului penitenciar per ansamblu. 

Fundamentarea economico-financiară 

Cheltuielile ce ţin de plata indemnizaţiei lunare colaborator Detașamentului cu 

Destinație Specială „Pantera” sunt estimate la 720 000 lei anual și vor fi acoperite din 



contul, şi în limitele mijloacelor financiare prevăzute anual în bugetul Departamentul 

Instituțiilor Penitenciare. 

În partea ce ține de majorarea efectivului limită al Detașamentului cu Destinație 

Specială „Pantera” (în număr de 40 unități) vor fi necesare cheltuieli suplimentare pentru 

salarizare, în mărime de circa 3 300 000 lei anual. 

Ținînd cont de acest aspect și faptul că în buget nu a fost planificată o majorare 

de personal, în pct.4 al proiectului Hotărîrii Guvernului s-a propus ca, prevederea privind 

efectivul-limită al sistemului penitenciar să intre în vigoare la 1 ianuarie 2017.   

 

Respectarea transparenţei în procesul decizional 

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărîri ale 

Guvernului a fost plasat pe pagina web a Ministerului Justiţiei, la compartimentul 

Transparenţa decizională, directoriul Proiecte de acte normative remise spre coordonare. 

 

  

 

Viceministru                                                         Nicolae EȘANU 

 

 

 

 

 

 

 

 


