
 
 

 

 
MINISTERUL JUSTIŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

ÎNREGISTRAT:  

            Ministrul Justiției 

   ___________________ 

   nr. de înregistrare ____ 

   din ________________ 

O R D I N  

mun. Chișinău 

__________________________                          ______ 

 

 

privind aprobarea Regulamentului  

privind monitorizarea conduitei funcționarului public cu statut special  

din cadrul sistemului administrației penitenciare  

 

În temeiul art. 31 alin. (2) din Legea nr. 300/2017 cu privire la sistemul 

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

art. 124),  

O R D O N: 

           1. Se aprobă Regulamentul privind monitorizarea conduitei funcționarului public 

cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare, conform anexei. 

 

           2. Conducerea instituțiilor din cadrul sistemului administrației penitenciare 

asigură informarea personalului din subordine în privința prezentului ordin.  

 

    3. Controlul respectării prezentului ordin se atribuie Direcției protecție internă 

din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor. 

 

4. Prezentul  ordin  se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

                            

                          

                  Ministru     Victoria IFTODI  
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Aprobat prin 

 Ordinul ministrului justiției 

nr.____ din ________________2019 

 

 

REGULAMENTUL  

privind monitorizarea conduitei funcționarului public cu statut special  

din cadrul sistemului administrației penitenciare  

 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

1. Regulamentul privind monitorizarea conduitei funcționarului public cu statut 

special din cadrul sistemului administrației penitenciare (în continuare Regulament) 

stabilește:  

 

1) drepturile și obligațiile participanților în cadrul procesului de monitorizare a 

conduitei funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administrației 

penitenciare (în continuare – funcționari publici cu statut special); 

2) procedura și rezultatele monitorizării conduitei funcționarilor publici cu statut 

special. 

 

2. Monitorizarea conduitei directorului și a directorului adjunct ai 

Administrației Naționale a Penitenciarelor, a șefilor de subdiviziunii interne ale 

Administrației Naționale a Penitenciarelor și a directorilor instituțiilor subordonate 

ale Administrației Naționale a Penitenciarelor se dispune de către ministrul justiției. 

În acest caz, cu atribuții speciale de monitorizare a conduitei funcționarului public cu 

statut special este desemnată de către ministrul justiției o subdiviziune din cadrul 

Ministerului Justiției  sau din cadrul sistemului administrației penitenciare. 

 

3. Monitorizarea conduitei funcționarilor publici cu statut special, alții decît cei 

menționați la pct. 2 se dispune prin ordinul directorului Administrației Naționale a 

Penitenciarelor. În acest caz, cu atribuții speciale de monitorizare a conduitei 

funcționarului public cu statut special este desemnată de către directorul 

Administrației Naționale a Penitenciarelor o subdiviziune din cadrul sistemului 

administrației penitenciare. 

 

II. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PARTICIPANȚILOR LA PROCESUL DE 

MONITORIZARE A CONDUITEI FUNCȚIONARILOR PUBLICI CU STATUT 

SPECIAL 

 



 
 

4. Subdiviziunea specializată  de monitorizare a conduitei funcționarilor publici 

cu statut special sau cea desemnată de către ministrul justiției în condițiile pct. 2 are 

următoarele obligații: 

1) să respecte legislația în vigoare în cadrul activității de monitorizare a 

conduitei funcționarilor publici cu statut speciali; 

2) să respecte drepturile, libertățile, interesele legitime, onoarea și demnitatea 

funcționarilor publici cu statut special și membrilor familiei acestora, să nu admită în 

legătură cu activitatea de monitorizare abuzuri psihologice sau alte acțiuni ilicite; 

3) să reacționeze prompt la sesizările privind abuzul în serviciu, abaterile  

disciplinare, cazurile de rezonanță publică sporită și infracțiunile comise de către 

funcționarii publici cu statut special în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu sau în 

afara  serviciului; 

4) să asigure confidențialitatea în cadrul activității de monitorizare, operarea și 

prelucrare datelor cu caracter personal, în condițiile Legii nr. 133/2011 privind 

protecția datelor cu caracter personal; 

5) să aducă la cunoștința funcționarului public cu statut special monitorizat 

rezultatele monitorizării conduitei acestuia; 

6) ulterior încetării  monitorizării conduitei  funcționarului public cu statut 

special, să întocmească un raport în scris, cu indicarea rezultatelor monitorizării 

conduitei funcționarului public cu statut special și remiterea acestuia angajatorului 

pentru luarea deciziei. 

 

5. Subdiviziunea specializată de monitorizare a conduitei funcționarilor publici 

cu statut special sau cea desemnată de către ministrul justiției în condițiile pct. 2 are 

următoarele drepturi: 

1) să solicite și să analizeze, în limitele prevederilor legale, de la autoritățile 

publice, de la persoane fizice și juridice documente, înscrisuri, informații și alte date 

necesare activității procesului de monitorizare a conduitei funcționarilor publici cu 

statut special; 

2)  să întreprindă măsurile necesare în vederea identificării faptelor de corupție, 

favoritism și  a intereselor de serviciu din rândul funcționarilor publici cu statut 

special; 

3) să solicite explicații verbale sau scrise de la funcționarul public cu statut 

special monitorizat, de la șeful acestuia direct sau nemijlocit sau colegii de serviciu; 

4) să solicite şi să primească consultații de la specialiștii în domeniu, în 

problemele care necesită cunoștințe speciale; 

5) să solicite de la angajator documentele necesare pentru clarificarea 

circumstanțelor în cadrul activității de monitorizare a conduitei funcționarilor publici 

cu statut special. 

 

6. Funcționarii publici cu statut special supuși monitorizării conduitei au 

următoarele drepturi: 



1)  să depună explicații, verbal și în scris, cu referire la circumstanțele și 

încălcările imputate în rezultatul activității de monitorizare a conduitei, să prezinte 

subdiviziunii desemnate pentru monitorizarea conduitei funcționarilor publici cu 

statut special documente probatorii privind nevinovăția sa; 

2) să i-a cunoștință cu raportul privind rezultatele activității de monitorizare a 

conduitei sale și să fie informat despre modalitățile de contestare legală acestuia. 

 

7. Funcționarii publici cu statut special supuși monitorizării conduitei au 

următoarele obligații: 

1)  să se prezinte la solicitarea subdiviziunii de monitorizare a conduitei 

funcționarilor publici cu statut special. În caz de imposibilitate de a se prezenta, să 

informeze subdiviziunea desemnată pentru monitorizarea conduitei funcționarilor 

publici cu statut special despre motivele neprezentării, iar ulterior să prezinte 

documente sau alte materiale justificative; 

2)  să nu creeze impedimente la desfășurarea independentă, imparțială, 

transparentă, completă, obiectivă și multilaterală a activității de monitorizare a 

conduitei sale. 

 

III. PROCEDURA MONITORIZĂRII CONDUITEI FUNCȚIONARILOR 

PUBLICI CU STATUT SPECIAL  

 

8. Temeiurile pentru inițierea monitorizării conduitei funcționarilor publici cu 

statut special sunt următoarele: 

1) orice informație de la autorități publice sau persoanele fizice ori juridice, 

care conțin indicii de comportament necorespunzător al funcționarului public cu 

statut special; 

2)  sesizările interne din cadrul sistemului administrației penitenciare; 

3) orice comunicare verbală sau în scris, inclusiv informații din mass-media, 

rețelele de socializare și alte surse de informații deschise, care conțin indicii de 

comportament necorespunzător al funcționarului public cu statut special. 

 

9. Monitorizarea conduitei funcționarilor publici cu statut special menționați la 

pct. 2 se dispune în scris de către ministrul justiției, din oficiu sau la propunerea unui 

secretar de stat din cadrul ministerului justiției. 

 

10. Monitorizarea conduitei funcționarilor publici cu statut special, alții decît cei 

menționați la pct. 2 se dispune în scris de către directorul Administrației Naționale a 

Penitenciarelor, din oficiu sau la propunerea:  

1)  Direcției protecție internă din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor; 

2) a șefului direct sau nemijlocit al funcționarului public cu statut special din 

cadrul sistemului administrației penitenciare. 

 

 



 
 

11. Dispoziția de efectuare a monitorizării conduitei funcționarului public cu 

statut special cuprinde date privind: 

1) identitatea funcționarului public cu statut special supus monitorizării 

conduitei; 

2) subdiviziunea în care activează și funcția deținută;  

3) temeiul inițierii monitorizării conduitei funcționarului public cu statut special. 

 

12. Acțiunile ce urmează a fi întreprinse de către subdiviziunea specializată de 

monitorizare a conduitei funcționarilor publici cu statut special sau cea desemnată de 

către ministrul justiției în condițiile pct. 2, pentru monitorizarea conduitei acestora 

sunt următoarele: 

1) solicitarea/interpelarea documentelor, înscrisurilor, informațiilor și alte date 

necesare exercitării activității de monitorizare a conduitei funcționarului public cu 

statut special, în limitele stabilite de lege; 

2) solicitarea explicațiilor verbale și scrise de la funcționarul public cu statut 

special monitorizat, șefii direcți sau nemijlociți sau colegii de serviciu ai acestuia; 

3) verificarea exigențelor de conduită ireproșabilă, reglementate de Codul 

deontologic, atât în timpul exercitării activității de serviciu a funcționarului public cu 

statut special monitorizat, cât și în afara acestuia. 

 

13. Acțiunile de monitorizare se efectuează prin întocmirea actelor 

corespunzătoare, rapoartelor și/sau notelor întocmite de subdiviziunea specializată de 

monitorizare a conduitei funcționarului public cu statut special sau cea desemnată de 

către ministrul justiției în condițiile pct. 2. 

 

14. La finalizare procedurii de a monitorizare a conduitei funcționarului public 

cu statut special, subdiviziunea specializată de monitorizare sau cea desemnată de 

către ministrul justiției în condițiile pct. 2, în termen de 10 zile lucrătoare, întocmește 

un raport care cuprinde: 

1) temeiul monitorizării conduitei funcționarului public cu statut special; 

2) durata monitorizării; 

3) date privind funcționarul public cu statut special supus monitorizării; 

4) mijloacele utilizate și acțiunile întreprinse în scopul monitorizării conduitei 

acestuia; 

5) acte probatorii, înscrisuri sau alte documente relevante acțiunilor de 

monitorizare a conduitei; 

6) concluziile  privind rezultatele monitorizării conduitei; 

7) alte informații relevante. 

 

15. Raportul privind rezultatele monitorizării conduitei funcționarului public cu 

statut special, semnat de către funcționarii subdiviziunii specializate de monitorizare 



sau celei desemnate de către ministrul justiției în condițiile pct. 2, care au participat la 

monitorizare, este remis angajatorului pentru luarea deciziei. 

 

 

 

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Ordinului Ministrului Justiției  privind aprobarea Regulamentului privind 

monitorizarea conduitei funcționarului public cu statut special din cadrul sistemului 

administrației penitenciare 

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

         Proiectul Regulamentului privind monitorizarea conduitei funcționarului public cu statut 

special din cadrul sistemului administrației penitenciare a fost elaborat de către Ministerul 

Justiției la propunerea  Administrației Naționale a Penitenciarelor. 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite prin 

implementarea noilor reglementări 

Proiectul actului normativ a fost elaborat în temeiul prevederilor alin. (2) art. 31  din 

Legea nr. 300/ 2017 cu privire la sistemul administrației penitenciare, potrivit căruia procedura 

de monitorizare a conduitei funcționarului public cu statut special, se stabilesc prin ordinul 

ministrului justiţiei. 
Scopul proiectului este stabilirea unor reguli clare privind organizarea și desfășurarea 

procedurii de monitorizare a conduitei funcționarului public cu statut special, precum și a 

modului de raportare despre abaterile constatate în cadrul monitorizării. Prezenta iniţiativă 

rezultă din procesul amplu de reformare în domeniul penitenciar, iniţiat odată cu reorganizarea 

sistemului penitenciar în sistemul administraţiei penitenciare. 

Astfel, în scopul creșterii eficienței muncii, stimulării profesionalismului şi calificării, 

responsabilității funcționarilor publici cu statut special în exercitarea atribuțiilor de serviciu, 

precum și supravegherea respectării prevederilor Codului deontologic al funcționarului public 

cu statut special din sistemul administrației penitenciare, monitorizarea stilului de viață, și/sau 

examinarea informațiilor cu privire la încălcarea obligațiilor profesionale, a disciplinei de 

serviciu sau a conduitei profesionale a acestora, se impune reglementarea organizării 

desfășurării procedurii de monitorizare a conduitei funcționarului public cu statut special. 

Aprobarea proiectului nominalizat va contribui la stabilirea și evidențierea situațiilor și 

faptelor care pot avea impact negativ asupra imaginii și activităţii sistemului administrației 

penitenciare. 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Documentul stabilește competența, procedura de monitorizare/verificare a conduitei 

profesionale și disciplinei funcționarului public cu statut special în exercitarea atribuțiilor 

funcționale și activitatea pe care o desfășoară.  

Prevederile Regulamentului sunt grupate în 3 capitole, în funcție de categoria 

prevederilor stipulate, fără a dubla normele deja stabilite în Legea cu privire la sistemul 

administrației penitenciare și Codul deontologic al funcționarului public cu statut special din 

sistemul administrației penitenciare. 

4. Fundamentarea economică-financiară 

Implementarea prezentului proiect nu necesită cheltuieli financiare suplimentare din 

bugetul de stat. 

5. Respectarea transparenței decizionale 

        În scopul respectării prevederilor art. 20 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele 

normative și  Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, 

anunţul privind iniţiativa de elaborare a actului normativ a fost publicat pe pagina web oficială 



 
 

a Ministerului Justiţiei www.justice.gov.md, compartimentul Transparenţa decizională, rubrica 

Anunțuri privind inițierea elaborării actelor normative, ulterior proiectul actului normativ  a 

fost plasat la directoriul Proiecte de acte normative remise spre coordonare. 

 

            Ministru                                                           Victoria IFTODI 

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

