
 
 

MINISTERUL JUSTIŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

O R D I N  

                                                            

                                                          mun. Chişinău 

 

  „____ ”   _____________   2019                                                     Nr. ______ 

 

ÎNREGISTRAT: 

Ministerul Justiţiei 

al Republicii Moldova 

nr. _____ din ______________ 2019 

Ministru ________ Olesea STAMATE 

 

Cu privire la modificarea anexei la ordinul 

ministrului justiției nr. 499/2018 privind 

aprobarea Nomenclatorului privind nivelul 

de învățămînt şi ciclul de studii minim 

necesare pentru ocuparea funcţiilor corpului 

agenţilor de penitenciare 

 

În temeiul prevederilor art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 300/2017 cu privire 

la sistemul administrației penitenciare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018,  

nr. 48-57 art. 124), Cadrului național al calificărilor din Republica Moldova, aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr.1016/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2017, nr. 421-427 art. 1137) și pct. 9 subpct.11) din Regulamentul privind organizarea 

și funcționarea Ministerului Justiției, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 698/2017 

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

 

O R D O N: 

 

1. Ordinul ministrului justiției nr. 499/2018 privind aprobarea 

Nomenclatorului privind nivelul de învățămînt şi ciclul de studii minim necesare pentru 

ocuparea funcţiilor corpului agenţilor de penitenciare, se modifică după cum urmează: 

a) se completează cu punctul 1
1
 cu următorul cuprins: 

 „1
1
. Administrația Națională a Penitenciarelor va asigura controlul 

corespunderii funcțiilor corpului agenţilor de penitenciare din cadrul instituțiilor 

penitenciare cu Nomenclatorul aprobat.” 

b) Anexa va avea următorul conținut: 



„Anexă la ordinul ministrului 

justiției nr. 499 din 7 august 2018 

 

NOMENCLATORUL 

privind nivelul de învățămînt şi ciclul de studii minim necesare pentru 

ocuparea funcţiilor corpului agenţilor de penitenciare 

 

Funcțiile Nivelul minim de învățămînt 

Șef de schimb 
Nivelul 3. Învățămîntul secundar, ciclul II: învățămînt liceal sau echivalent; Învățămîntul profesional 

tehnic secundar 

Ajutorul șefului de 

schimb 

Nivelul 3. Învățămîntul secundar, ciclul II: învățămînt liceal sau echivalent; Învățămîntul profesional 

tehnic secundar 

Șef de escortă 
Nivelul 3. Învățămîntul secundar, ciclul II: învățămînt liceal sau echivalent; Învățămîntul profesional 

tehnic secundar 

Comandant de grupă 
Nivelul 3. Învățămîntul secundar, ciclul II: învățămînt liceal sau echivalent; Învățămîntul profesional 

tehnic secundar 

Operator 
Nivelul 3. Învățămîntul secundar, ciclul II: învățămînt liceal sau echivalent; Învățămîntul profesional 

tehnic secundar 

Santinelă Nivelul 2. Învățămîntul secundar, ciclul I: învățămînt gimnazial sau echivalent 

Chinolog Nivelul 2. Învățămîntul secundar, ciclul I: învățămînt gimnazial sau echivalent 

Tehnician 
Nivelul 4. Învățămîntul profesional tehnic postsecundar; 

Nivelul 5. Învățămîntul profesional tehnic postsecundar nonterțiar 

Inspector 
Nivelul 3. Învățămîntul secundar, ciclul II: învățămînt liceal sau echivalent; Învățămîntul profesional 

tehnic secundar 

Inspector inferior 
Nivelul 3. Învățămîntul secundar, ciclul II: învățămînt liceal sau echivalent; Învățămîntul profesional 

tehnic secundar 

Șofer Nivelul 2. Învățămîntul secundar, ciclul I: învățămînt gimnazial sau echivalent 

Supraveghetor Nivelul 3. Învățămîntul secundar, ciclul II: învățămînt liceal sau echivalent; Învățămîntul profesional 



principal tehnic secundar 

Supraveghetor 

superior 

Nivelul 3. Învățămîntul secundar, ciclul II: învățămînt liceal sau echivalent; Învățămîntul profesional 

tehnic secundar 

Supraveghetor Nivelul 2. Învățămîntul secundar, ciclul I: învățămînt gimnazial sau echivalent 

Șef de bloc 
Nivelul 3. Învățămîntul secundar, ciclul II: învățămînt liceal sau echivalent; Învățămîntul profesional 

tehnic secundar 

Șef de cantină 
Nivelul 3. Învățămîntul secundar, ciclul II: învățămînt liceal sau echivalent; Învățămîntul profesional 

tehnic secundar 

Asistent medical 
Nivelul 4. Învățămîntul profesional tehnic postsecundar; 

Nivelul 5. Învățămîntul profesional tehnic postsecundar nonterțiar 

Tehnic-radiolog 
Nivelul 4. Învățămîntul profesional tehnic postsecundar; 

Nivelul 5. Învățămîntul profesional tehnic postsecundar nonterțiar 

 

Notă: Pentru învățămîntul profesional tehnic secundar se acceptă doar actele de studii și/sau formare profesională 

eliberate la absolvirea programului de studii/formare profesională cu durată de 3 ani.” 



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

Republicii Moldova. 

 

Ministru        Olesea STAMATE 

 

 


