
 
 

MINISTERUL JUSTIŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA 
 
 

O R D I N  
                                                            

mun. Chişinău 
 

„_______” ________________2020                                                                             nr.______ 
 

 

      ÎNREGISTRAT:  

Ministerul Justiției 

al Republicii Moldova 

nr. ____  din  __________2020           

 Ministrul Justiţiei 

 

_____________________ 

 

privind modificarea Regulamentului cu 

privire la evoluția în carieră a 

funcționarului public cu statut special din 

cadrul sistemului administraţiei 

penitenciare 

 

În temeiul art. 21 alin. (2) din Legea nr. 300/2017 cu privire la sistemul 

administraţiei penitenciare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 48-57, 

art. 124) şi pct. 9 sbp. 11) din Regulamentul privind organizarea şi funcționarea 

Ministerului Justiţiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 698/2017 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 335-339, art. 824),  

 

O R D O N: 

 

 

        1. Regulamentul cu privire la evoluția în carieră a funcționarului public cu statut 

special din cadrul sistemului administraţiei penitenciare, aprobat prin Ordinul 

ministrului justiției nr. 132/2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 

185-191, nr. 938), se modifică după cum urmează: 

1) la punctul 2, după cuvintele „include promovarea” se completează cu 

cuvintele „fără concurs conform art. 36 alin. (3) din Legea nr. 300/2017 cu privire la 

sistemul administrației penitenciare”; 



2) punctul 5, nivelul A 3 va avea următorul cuprins: 

„3) Nivelul A 3 – funcţii publice cu statut special de conducere la nivelul de bază 

(iniţial) presupune îndeplinirea atribuțiilor de conducere de complexitate redusă (șef 

de secţie și șef de serviciu al Administrației Naționale a Penitenciarelor; șef de 

secție/serviciu, șef de grup și ajutor șef de grup al instituției subordonate 

Administrației Naționale a Penitenciarelor)”. 

3) punctul 6 va avea următorul cuprins: 

„6. Niveluri ierarhice profesionale ale categoriilor de funcţii publice cu statut 

special de execuție prevăzute pentru corpul de ofiţeri de penitenciare sunt 

următoarele: 

1) Nivelul A 4 – funcţii publice cu statut special de execuţie care necesită 

deţinerea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare în realizarea sarcinilor de complexitate 

sporită (ofițer principal/superior al Administrației Naționale a Penitenciarelor; ofițer 

principal al instituțiilor subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor); 

2) Nivelul A 5 – funcţii publice cu statut special de execuţie care necesită 

deţinerea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare în realizarea sarcinilor de complexitate 

medie (ofițer al Administrației Naționale a Penitenciarelor; ofițer superior al 

instituțiilor subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor); 

3) Nivelul A 6 – funcţii publice cu statut special de execuţie de bază, care 

necesită cunoştinţe teoretice şi practice în realizarea sarcinilor de complexitate redusă 

(ofițer al instituțiilor subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor).” 

4) punctul 7 va avea următorul cuprins: 

„7. Niveluri ierarhice profesionale aferente categoriilor de funcţii publice cu 

statut special prevăzute pentru corpul agenţilor de penitenciare sunt următoarele: 

1) Nivelul B1 – funcţii publice cu statut special cu atribuţii de conducere (șef 

post al instituțiilor subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor); 

2) Nivelul B2 – funcţii publice cu statut special de execuţie care necesită 

deţinerea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare în realizarea sarcinilor de complexitate 

medie (agent principal al Administrației Naționale a Penitenciarelor; agent principal și 

agent superior al instituțiilor subordonate  Administrației Naționale a Penitenciarelor); 

3) Nivelul B3 – funcţii publice cu statut special de execuţie de bază care necesită 

cunoştinţe teoretice şi practice în realizarea sarcinilor de complexitate redusă (agent al 

instituției subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor). 

5) la punctul 9 

subpunctele 1) și 2) se abrogă; 

subpunctul 3) se expune în redacție nouă cu următorul cuprins: 

„3) promovarea fără concurs într-o funcţie publică cu statut special imediat 

superioară se efectuează la aceeași poziție din statele de personal, în temeiul 

rezultatelor evaluării anuale a activității profesionale și îndeplinirea condițiilor 



minime obligatorii cumulative, stabilite de prezentul Regulament. În cazul în care 

două sau mai multe persoane sunt eligibile de a fi promovate fără concurs, se 

promovează persoana care a acumulat cea mai mare notă a rezultatelor evaluării 

activităţii profesionale pentru anul precedent, dacă și în cazul respectiv nota este egală 

se organizează concurs”; 

se completează cu subpunctul 4) cu următorul cuprins: 

„4) promovarea ajutorului șefului de grup în funcție de șef de grup se efectuează 

în condițiile subpunctului 3), fără a fi posibil de transferat în această funcție în temeiul 

art. 70 alin. (1) din Legea nr. 300/2017 cu privire la sistemul administrației 

penitenciare.  

6) la punctul 10, după cuvântul „promovarea” se completează cu cuvintele „fără 

concurs conform art. 36 alin. (3) din Legea nr. 300/2017 cu privire la sistemul 

administrației penitenciare”; 

7) la punctul 11, după cuvântul „promovarea” se completează cu cuvintele „fără 

concurs conform art. 36 alin. (3) din Legea nr. 300/2017 cu privire la sistemul 

administrației penitenciare”; 

8) punctul 12 se abrogă; 

9) punctul 17 va avea următorul cuprins:  

„17. Pentru corpul agenților de penitenciare, care întrunesc condițiile pentru 

acordarea gradului special, subdiviziunea resurse umane completează formularul 

conform modelului din anexa nr.4, iar în cazul acordării categoriei de calificare, 

acumulează rapoartele conform modelului din anexa nr. 5 și elaborează proiectul 

ordinului de acordare a gradului special sau categoriei de calificare, care se prezintă 

directorului instituției pentru aprobare.” 

10) se completează cu punctul 17
1
, cu următorul cuprins: 

„17
1
. Gradul special și/sau categoria de calificare se acordă din data atingerii de 

către funcționarul publici cu statut special a condițiilor de acordare a gradelor speciale 

și/sau a categoriilor de calificare prevăzute în Legea nr. 300/2017 cu privire la 

sistemul administrației penitenciare.” 

11)  se completează cu punctul 18
1
, cu următorul cuprins: 

„18
1
. Verificarea circumstanțelor care împiedică acordarea gradului special sau a 

categoriei de calificare se efectuează prin accesarea informațiilor din Sistemul 

informațional automatizat „Registrul informației criminalistice şi criminologice” în 

baza acordului funcționarului public cu statut special supus verificării.” 

12) anexa nr. 1 va avea următorul cuprins: 

 

 

 

 



 

„Anexa nr. 1 

la Regulamentul cu privire la evoluţia în carieră a funcţionarului public  

cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare  

 

 

CLASIFICATORUL 

funcțiilor cu statut special  din cadrul sistemului administrației penitenciare  

şi gradelor speciale corespunzătoare acestora 

 

Corpul ofițerilor de penitenciare 

Funcții de conducere 

Nivelul 

ierarhic 

profesion

al 

Titlul funcţiei Plafonul gradelor speciale 

A 1 Director și director adjunct al Administrației 

Naționale a Penitenciarelor 

Chestor de justiție 

Şef și șef adjunct al Direcției generale a 

Administrației Naționale a Penitenciarelor 

Comisar-şef de justiție 

 

A 2 Șef și șef adjunct de direcție a Administrației 

Naționale a Penitenciarelor 

Director și director adjunct de instituție 

subordonată Administrației Naționale a 

Penitenciarelor 

A 3 Şef de secţie și șef de serviciu al 

Administrației Naționale a Penitenciarelor 

Comisar principal de justiție 

 

 Șef de secție/serviciu al instituției 

subordonate Administrației Naționale a 

Penitenciarelor 

Șef grup și ajutor șef de grup al instituțiilor 

subordonate Administrației Naționale a 

Penitenciarelor 

Corpul ofițerilor de penitenciare 

Funcții de execuție 

A 4 Ofițer principal al Administrației Naționale a 

Penitenciarelor 

Comisar de justiție 

 

 

 

 

Ofițer principal, profesor al Centrului de 

instruire 

Ofițer superior al Administrației Naționale a 

Penitenciarelor 

Ofițer principal al instituțiilor subordonate 

Administrației Naționale a Penitenciarelor 

A 5 Ofițer al Administrației Naționale a 

Penitenciarelor 

Inspector principal de justiție 

Ofițer superior al instituțiilor subordonate 

Administrației Naționale a Penitenciarelor 



A 6 Ofițer al instituțiilor subordonate 

Administrației Naționale a Penitenciarelor 

Corpul agenților de penitenciare 

B 1 Șef post al instituțiilor subordonate 

Administrației Naționale a Penitenciarelor 

Agent-șef principal de justiție 

 

B 2 Agent principal al Administrației Naționale a 

Penitenciarelor și agent principal instituției 

subordonate Administrației Naționale a 

Penitenciarelor 

Agent superior al instituției subordonate a 

Administrației Naționale a Penitenciarelor 

Agent-șef de justiție 

 

B 3 Agent al instituției subordonate 

Administrației Naționale a Penitenciarelor 

” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) Anexa nr. 2 va avea următorul cuprins: 
„Anexa nr. 2 

la Regulamentul cu privire la evoluţia în carieră a funcţionarului public  

cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare  

 

 

Nivelul echivalent al funcțiilor publice cu statut special din Administrația Națională a 

Penitenciarelor cu cele din instituțiile subordonate acesteia 
 

Administrația Națională a 

Penitenciarelor 

Instituțiile subordonate Administrației 

Naționale a Penitenciarelor 

Șef de direcție a Administrației Naționale a 

Penitenciarelor 

Director al instituției subordonate 

Administrației Naționale a Penitenciarelor 

Șef adjunct de direcție a Administrației 

Naționale a Penitenciarelor 

Şef de secţie a Administrației Naționale a 

Penitenciarelor 

Director adjunct al instituției subordonate 

Administrației Naționale a Penitenciarelor 

Şef de serviciu al Administrației Naționale 

a Penitenciarelor 

Şef de secţie al instituției subordonate 

Administrației Naționale a Penitenciarelor 

Ofițer principal al Administrației Naționale 

a Penitenciarelor 

Șef grup și șef de serviciu al instituției 

subordonate Administrației Naționale a 

Penitenciarelor 

Ofițer superior al Administrației Naționale Ajutor șef de grup și ofițer principal al 



a Penitenciarelor instituției subordonate Administrației 

Naționale a Penitenciarelor 

Ofițer al Administrației Naționale a 

Penitenciarelor 

Ofițer superior al instituției subordonate 

Administrației Naționale a Penitenciarelor 

Agent principal al Administrației Naționale 

a Penitenciarelor 

Șef de post și agent principal al instituției 

subordonate Administrației Naționale a 

Penitenciarelor” 
 

14) la anexa nr. 3, în tabel 

în denumirea rubricii „Condiţii minime obligatorii cumulative pentru promovare 

în funcţii imediat superioare în sistemul administrației penitenciare”, după cuvântul 

„promovare” se completează cu cuvintele „fără concurs conform art. 36 alin. (3) din 

Legea nr. 300/2017 cu privire la sistemul administrației penitenciare”; 

la poziția „Nivelul A 3”, subpunctul 3) se abrogă. 

15)  la anexa nr. 4, în tabelul formularului, după rubrica „Numele, Prenumele, 

Nr. Personal, Gradul special deținut, Funcția, Instituția” se completează cu rubrica 

„Nivelul studiilor”.  

 

2. Prezentul ordin intră in vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. 
 

 

 

 

Ministru                           Fadei NAGACEVSCHI 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Ordinului ministrului justiției privind modificarea Regulamentului 

 cu privire la evoluția în carieră a funcționarului public cu statut special din cadrul 

sistemului administraţiei penitenciare 

 

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

Proiectul Ordinului ministrului justiției privind modificarea Regulamentului cu 

privire la evoluția în carieră a funcționarului publici cu statut special din cadrul 

sistemului administraţiei penitenciare a fost elaborat de către Ministerul Justiției, la 

inițiativa Administrației Naționale a Penitenciarelor. 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ 

 şi finalităţile urmărite 

În scopul stabilirii unor reguli clare în procesul de evoluție în carieră, 

corespunderii condițiilor și etapelor parcurse de către funcționarii publici cu statut 

special din cadrul sistemului administrației penitenciare, prin Ordinul ministrului 

justiției nr. 132/2019 a fost aprobat Regulamentul cu privire la evoluția în carieră a 

funcționarului publici cu statut special din cadrul sistemului administraţiei penitenciare. 

Totuși, având în vedere că începând cu 1 ianuarie 2020, titlurile funcțiilor de execuție 

din cadrul sistemului administrației penitenciare au fost modificate în corespundere cu 

titlurile indicate în anexa nr. 6 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de 

salarizare în sectorul bugetar, se constată imposibilitatea implementării și punerii în 

aplicare a noului cadru normativ aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 132/2019. 

În acest sens, se propune operarea modificărilor, în scopul armonizării titlurilor 

funcțiilor existente la moment, ceea ce va eficientiza procedura de promovare a 

personalului din cadrul sistemului administrației penitenciarelor. Totodată, prin acest 

proiect se va asigura creșterea eficienței muncii sistemului administrației penitenciare, 

promovarea resurselor umane interne și stimularea creșterii profesionalismului şi a 

calificării personalului. 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Prezentul proiect vine să aducă în corespundere titlurile funcțiilor stabilite în 

Regulamentul cu privire la evoluția în carieră a funcționarului publici cu statut special 

din cadrul sistemului administraţiei penitenciare cu cele indicate în anexa nr. 6 din 

Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. De 

asemenea, pentru o claritate mai sporită referitor la aspectele ce țin de interpretarea 

noțiunii de promovare, în sensul că funcţionarul public cu statut special poate fi 

promovat fără concurs într-o funcţie imediat superioară, la aceeaşi poziţie din statele de 

personal, în temeiul rezultatelor evaluării anuale a activităţii profesionale, unele puncte 

ale Regulamentului (spre ex. pct. 2, 10, 11) se completează cu norme de trimitere 



expresă la actul normativ care le conţine, care fac trimitere la art. 36 alin. (3) din Legea 

nr. 300/2017 cu privire la sistemul administrației penitenciare”.  

Totodată, reieșind din importanța proiectului și având în vedere că implementarea 

lui va permite redresarea situației fără de precedent în cadrul sistemului privind lipsa 

candidaților la funcțiile publice cu statut special, în temeiul art. 56 alin. (3) din Legea nr. 

100/2017 cu privire la actele normative, se propune intrarea în vigoare a Ordinului 

ministrului justiției la data publicării în Monitorul Oficial. Această dispoziție va permite 

aplicarea de îndată a noilor prevederi, în scopul suplinirii numărului mare de funcții 

vacante care se atestă în prezent. 

4. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prezentului proiect nu necesită cheltuieli financiare suplimentare din 

bugetul de stat. 

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

În urma aprobării proiectului de ordin nu este necesar de armonizat alte acte 

normative. 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

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

procesul decizional, proiectul este plasat pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei 

www.justice.gov.md, compartimentul Transparenţa decizională, directoriul Proiecte de 

acte normative remise spre coordonare. 
 

 

 

Secretar de stat                                                                    Dorin LIȘMAN                      

     
 

 
 

 

 

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

