
NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 

173/2014 cu privire la Unitatea de implementare a Proiectului de construcție a 

penitenciarului din Chișinău  

 

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

proiectului 

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 

173/2014 cu privire la Unitatea de implementare a Proiectului de construcție a 

penitenciarului din Chișinău a fost elaborat de către Ministerul Justiției cu suportul 

Unității de implementare a Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău . 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ 

și finalitățile urmărite 

Prezentul proiect a fost lansat în scopul modificării Hotărîrii Guvernului nr. 

173/2014 cu privire la Unitatea de implementare a Proiectului de construcție a 

penitenciarului din Chișinău, ca urmare a unor neclarități apărute la punerea în aplicare a 

hotărîrii sus menționate. 

În conformitate cu pct. 9 cuprins în capitolul III din Regulamentul de activitate al 

Unității de implementare a Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău din 

Anexa nr.1, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 173/2014, organul suprem de 

conducere al Unității este Comitetul de supraveghere, împuternicit să adopte decizii în 

toate problemele de activitate ale acesteia care nu intră în atribuțiile managerului.  

Conform Anexei la Regulamentul de activitate al Unităţii de implementare a 

Proiectului de construcție a penitenciarului din Chişinău este stabilită componența 

Comitetului de supraveghere din următorii membrii: 

Secretar general de stat al Ministerului Justiției, președinte al Comitetului 

Secretar de stat al Ministerului Finanțelor 

Consultant principal în Direcția coordonare politici și priorități, Cancelaria de Stat 

Director al Administrației Naționale a Penitenciarelor.  

Odată cu intrarea în vigoare a Hotărîrii Guvernului nr. 458/2019 cu privire la unele 

măsuri de eficientizare a mecanismului de coordonare și management al asistenței externe 

și la modificarea unor hotărîri ale Guvernului, Ministerul Finanțelor este autoritatea 

responsabilă de mecanismul de coordonare și management al asistenței externe și 

îndeplinește rolul de punct unic de contact și control în relația cu partenerii externi de 

dezvoltare și autoritățile publice privind propunerile de proiecte/programe de asistență 

externă. Astfel, Cancelaria de Stat a transmis Ministerului Finanțelor unitățile de personal 

din cadrul subdiviziunii cu atribuții în domeniul asistenței tehnice externe.  

Astfel, funcția de consultant principal din cadrul Cancelariei de Stat vine să fie 

înlocuită cu cea de șef Direcție investiții publice și asistență, Ministerul Finanțelor.  

Venim cu propunerea de a fi șeful de direcție din cadrul Ministerului Finanțelor, 

reieșind din faptul că Comitetul de supraveghere adoptă decizii în toate problemele de 



activitate a Unităţii care nu intră în atribuţiile managerului, iar funcția dată este una de 

conducere, astfel asigurîndu-se o sporire a gradului de reprezentabilitate.  

În acest sens, proiectul este elaborat în scopul asigurării unui mecanism eficient de 

organizare și funcționare a activității Unității de implementare a Proiectului de Construcție 

a penitenciarului din Chișinău, subsecvent se urmărește excluderea incertitudinilor ceea 

ce ține de activitatea Comitetului de supraveghere și membrii acesteia.  

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Proiectul dat vizează operarea modificărilor în Componența Comitetului de 

supraveghere al Unității de implementare a Proiectului de construcție a penitenciarului din 

Chișinău din Anexa la Regulamentul de activitate al Unității de implementare a Proiectului 

de construcție a penitenciarului din Chișinău, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 

173/2014, prin care vor fi efectuate schimbări în Componența Comitetului de 

supraveghere. 

 Astfel, Componența Comitetului de supraveghere al Unității de implementare a 

Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău va fi formată din următorii 

membrii: 

Secretar general de stat al Ministerului Justiției, președinte al Comitetului 

Secretar de stat al Ministerului Finanțelor 

Șeful Direcției investiții publice și asistență, Ministerul Finanțelor 

Director al Administrației Naționale a Penitenciarelor.  

4. Fundamentarea economico-financiară  

Implementarea prevederilor proiectului nu va necesita cheltuieli financiare din 

bugetul de stat. 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Proiectul respectiv nu necesită modificarea altor acte normative. 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în 

procesul decizional, proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii 

Guvernului nr. 173/2014 cu privire la Unitatea de implementare a Proiectului de 

construcție a penitenciarului din Chișinău  este plasat pe pagina web oficială a Ministerului 

Justiţiei www.justice.gov.md, compartimentul Transparenţa decizională, directoriul 

Proiecte de acte normative remise spre coordonare și pe platforma www.particip.gov.md.  

 

Secretar de stat      Radu FOLTEA 

 

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

