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Planificat Realizat Planificat Realizat Devieri (explicații)

Asigurarea funcţionării 

sistemului penitenciar

În vederea asigurării funcționării sistemului administrației penitenciare au fost întreprinse următoarele acțiuni:

• a fost continuat procesul de adoptare a cadrului normativ conex pentru implementarea Legii 300/2017 cu privire la 

sistemul administrației penitenciare (în total elaborate 26 proiecte de acte normative);

• a fost pus în aplicare mecanismul compensator pentru detenția în condiții precare;

• a fost asigurată funcționarea Comunității Terapeutice în cadrul Penitenciarului nr.9-Pruncul, în cadrul căreia se dețin 

17 rezidenți;

• au fost echipați corespunzător 90 % din angajați.

• a fost menținut nivelul de 100% pentru asigurarea deținuților cu produse alimentare, produse de toaletă și menaj;

• au fost renovate 176 celule (actualmente, în 17 instituții din cadrul sistemului administrației penitenciare, există 1376 

celule, dintre care 631 celule și 45 de sectoare de detenție au fost renovate conform standardelor, iar 745 necesită a fi 

reparate);

• au beneficiat de educație socială 6 356 deținuți;

• au beneficiat de soluționarea aspectelor sociale 3 568 deținuți;

• au fost încadrați în programe de pregătire pentru eliberare 1 457 deținuți.

481 942,5 460 917,4 Factorii principali care au 

influențat la formarea soldului 

mijloacelor financiare neutilizate 

în sumă de 21 025,1 mii lei:

 - prețurile serviciilor și 

bunurilor achiziționate au fost 

mai mici decît cele planificate 

(serviciile medicale pentru 

persoanele din detenție, 

produsele alimentare, produsele 

de igienă);

 - procedurile de achiziții care au 

fost inițiate nu s-au realizat din 

cauza că agenții economici n-au 

întrunit condițiile necesare 

pentru participare;

 - cantitatea produselor 

achiziționate a fost micșorată în 

raport cu cantitatea planificată.

Asistenţa medicală a 

deţinuţilor

Asistența medicală este asigurată 100% tuturor deținuților la intrarea în penitenciar, la solicitare, dar nu mai rar de o 

dată la 6 luni.

În anul 2019 au fost primite medicamente de la agenții economici, în sumă de 5911,9 mii lei şi distribuite în instituțiile 

penitenciare în sumă de 3569,9 mii lei.

Totodată, 9 instituții penitenciare au pregătit dosarele pentru acreditarea serviciilor medicale (P1-Taraclia, P2-Lipcani, 

P3-Leova, P4-Cricova, P5-Cahul, P7-Rusca, P8-Bender, P9-Rusca, P15-Cricova).

3 000,0 3 000,0

Raport privind implementarea Strategiei de cheltuieli în anul 2019

Sectorul „Penitenciare”

Acțiuni CBTM din anul 2019 Acțiuni CBTM din anul 2019

A. Măsurile de politici - în curs de desfășurare care au acoperire financiara in linia de baza TOTAL



Reconstrucția 

instituțiilor 

penitenciare

Pe parcursul anului 2019 au fost efectuate lucrări de construcție/reconstrucție la următoarele obiecte:

- Reconstrucţia clădirilor Penitenciarului nr.3-Leova -  a fost definitivat sistemul de control-acces al blocului de detenție, 

au fost executate lucrări de amenajare a teritoriului aferent blocului reconstruit și amenajare a a două terenuri sportive, 

unul de fotbal și altul multifunțional (volei, baschet) ș.a. Gradul de executare a lucrărilor este de 100%.

- Construcția Casei de arest cu capacitatea de 650 locuri, în mun. Bălți (etapa I) -  au fost definitivate ca structură de 

rezistență patru blocuri de detenție și turnul de legătură.  Pentru etapa a II este necesară contractarea lucrărilor de 

expertizare a documentației de proiect  și a serviciilor de control de autor.

- Reconstrucţia Penitenciarului nr.10-Goian - au fost efectuate următoarele lucrări de bază: proiectarea / construcția 

curților de plimbare (5 unități) și gardul mijlociu (6 unități); proiectarea / instalarea suplimentar a 6 camere video și 

gratii metalice pentru divizarea pe sectoare în blocul nr. A. Gradul de executare este la nivel de 100%.

32 037,4 32 037,4

Construcția noului 

penitenciar în mun. 

Chișinău cu 

capacitatea de 1536 

locuri, din surse 

externe și din 

contribuția Guvernului

Ca urmare a examinării documentației de proiect, prezentată de către Compania de proiectare drept livrabile la etapa 

RIBA 4, la data de 26.02.2019 a fost efectuată prima tranșă a plații în sumă de 194 998.40 euro (echivalentul cu 3 799 

251.33 lei achitat din împrumut), ceea ce constituie 40% din suma contractului, iar la data de 03.10.2019 Unitatea de 

Implementare a proiectului a inițiat procedura de efectuare a plății în suma de 48 749.60 euro (echivalentul cu 949 

125.00 lei achitat din împrumut), aceasta fiind ultima tranșă de 10 % din suma contractului.

La data de 23.01.2019 și la data de 26.06.2019 a fost transferată suma de 347 400 lei (18 000 euro din contribuția 

statului) în baza contractului nr. 0426-08-18 de achiziționare a serviciilor de verificare și expertizare a proiectului  cu 

Î.S. „Serviciul de stat pentru verificarea și expertizarea proiectelor și construcțiilor”.

Avînd în vedere că în cadrul licitațiilor anterioare companiile au depus ofertele incomplete, la 17.01.2020 a fost publicat 

în OJEU nr. 012 (Monitor Oficial European) anunțul privind lansarea unei noi licitații prin negociere, termenul limită de 

depunere a ofertelor fiind 18.02.2020. În baza unei recomandări a BDCE, privind procedura desfășurării licitației pentru 

selectarea companiei de supraveghere a construcție, a fost deschisă o procedură nouă prin negociere, conform pct. 3.10.3 

al Ghidului pentru procedurile de procurări al BDCE. Astfel, au fost expediate în adresa a 3 companii invitații pentru a 

participa la licitații limitate (de negociere directă), termenul limită fiind 11.02.2020.

5 400,0 5 095,8 Nevalorificarea mijloacelor 

financiare în sumă de 304,2 mii 

lei constituie diferența dintre 

costul estimativ al lucrărilor de 

proiectare planificate în buget 

pentru anul 2019 și cel real 

execuat.

Crearea infrastructurii 

pentru desfășurarea 

ședințelor online în 17 

instituții penitenciare

 În scopul realizării acestei acțiuni, prin Hotarârea Guvernului nr. 851 din 20.08.2018 cu privire la aprobarea Cadrului 

bugetar pe termen mediu (2019-2021) au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 680,0 mii lei, însă prin Legea 

bugetului de stat pentru anul 2019 nu au fost alocate mijloace financiare necesare. 

Din contul economiilor formate la linia de bază (Compartimentul A), în instituții penitenciare au fost amenajate 17 spații 

pentru examinarea cauzelor ce țin de executarea pedepsei prin intermediul sistemului de videoconferință (a fost procurat 

și instalat echipament tehnic specializat pentru desfășurarea ședințelor de judecată).

680,0 680,0

B. Măsurile de politici – acceptate suplimentar la linia de bază – TOTAL, din care:



Îmbunătățirea 

condițiilor de muncă 

ale angajaților 

sistemului penitenciar

Prin Hotarârea Guvernului nr. 851 din 20.08.2018 cu privire la aprobarea Cadrului bugetar pe termen mediu (2019-

2021), în scopul realizării acestei acțiuni au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 6000,0 mii lei, însă prin 

Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nu au fost alocate mijloace financiare necesare. 

Din contul economiilor formate la linia de bază (Compartimentul A), a fost posibilă îmbunătățirea condițiilor de muncă 

a angajaților sistemului penitenciar. Astfel în unele instituții penitenciare au fost efectuate lucrări de reparație 

capitală/cosmetică la locul de muncă al angajaților, a fost achiziționat mobilier și tehnică de calcul.

6 000,0 6 000,0

Crearea mecanismului 

de evaluare și 

planificare 

individualizată a 

executării pedepsei

În scopul realizării acestei acțiuni, prin Hotarârea Guvernului nr. 851 din 20.08.2018 cu privire la aprobarea Cadrului 

bugetar pe termen mediu (2019-2021)  au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 365,0 mii lei, însă prin Legea 

bugetului de stat pentru anul 2019 nu au fost alocate mijloace financiare necesare. Acest mecanism urma a fi 

implementat de către Structura de evaluare, după adoptarea sistemului progresiv de executare a pedepselor.

În prezent, specialiștii din cadrul secțiilor reintegrare socială elaborează Planul individual de resocializare, reieșind din 

nevoile și riscurile identificate în proces de evaluare, în conformitate cu prevederile Metodologiei privind Planul 

individual de resocializare a condamnatului adult/minor.

Identificarea și 

amenajarea încăperilor 

pentru desfășurarea 

activităților de 

educație

 În scopul realizării acestei acțiuni, prin Hotarârea Guvernului nr. 851 din 20.08.2018 cu privire la aprobarea Cadrului 

bugetar pe termen mediu (2019-2021) au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 766,5 mii lei, însă prin Legea 

bugetului de stat pentru anul 2019 nu au fost alocate mijloace financiare necesare.

Desfășurarea lucrărilor 

de reamenajare a 

spațiilor locative și de 

plimbare cu capacitate 

mare în spații cu 

capacitate mai mică

În scopul realizării acestei acțiuni, prin Hotarârea Guvernului nr. 851 din 20.08.2018 cu privire la aprobarea Cadrului

bugetar pe termen mediu (2019-2021) au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 10 000,0 mii lei, însă prin Legea

bugetului de stat pentru anul 2019 nu au fost alocate mijloace financiare necesare. 

Din contul economiilor formate la linia de bază (Compartimentul A), au fost efectuate lucrări de reamenajare a spațiilor

locative și de plimbare în P1- Taraclia, P3-Leova, P4-Cricova, P6-Soroca, P11-Bălți și P15-Cricova. Sursele financiare

au fost utilizate pentru achiziționarea materialelor de construcție și a mobilierului.

10 000,0 10 000,0

Achiziționarea și 

modernizarea 

mijloacelor auto 

utilizate pentru 

transportarea 

persoanelor private de 

libertate

Prin Hotarârea Guvernului nr. 851 din 20.08.2018 cu privire la aprobarea Cadrului bugetar pe termen mediu (2019-

2021), în scopul realizării acestei acțiuni au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 801,0 mii lei, însă prin Legea 

bugetului de stat pentru anul 2019 nu au fost alocate mijloace financiare necesare. 

Din contul economiilor formate la linia de bază (Compartimentul A), a fost achiziționat automobilul special pentru 

transportul deținuților în sumă de 156,9 mii (contractul de achiziție - 17 PN din 07 martie 2019).

156,9 156,9

Implementarea 

sistemului de achiziție 

din comunitate a 

serviciilor de asistență 

medicală a deținuților

 În scopul realizării acestei acțiuni, prin Hotarârea Guvernului nr. 851 din 20.08.2018 cu privire la aprobarea Cadrului 

bugetar pe termen mediu (2019-2021) au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 3 000,0 mii lei, însă prin Legea 

bugetului de stat pentru anul 2019 nu au fost alocate mijloace financiare necesare. 



Îmbunătățirea 

finanțării serviciilor de 

sănătate prestate 

persoanelor deținute

În scopul realizării acestei acțiuni, prin Hotarârea Guvernului nr. 851 din 20.08.2018 cu privire la aprobarea Cadrului 

bugetar pe termen mediu (2019-2021)  au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 2 805,0 mii lei, însă prin Legea 

bugetului de stat pentru anul 2019 nu au fost alocate mijloace financiare necesare. 

Din contul economiilor formate la linia de bază (Compartimentul A), a fost posibilă îmbunătățirea serviciilor de sănătate 

prestate persoanelor deținute și anume: profilaxia, depistarea şi diagnosticarea precoce al maladiilor, implementarea 

măsurilor de reducere a indicilor morbidităţii şi mortalităţii, asigurarea secțiilor medicale şi instituţiilor curativ-

profilactice cu medicamente, consumabile, articole parafarmaceutice în volumul necesar pentru respectarea Protocoalele 

Clinice Naţionale şi Standardele medicale de tratament.

Pentru asigurarea asistenţei medicale calificate persoanelor aflate în custodia sistemul administrației penitenciare, pe 

parcursul anului 2019, au fost încheiate contracte cu 16 instituţii medico-sanitare publice din cadrul Ministerului 

Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale. 

2 805,0 2 805,0

Inițierea obiectelor de 

investiții capitale

Ca urmare a adoptării Legii nr.112 din 04.09.2019 privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2019 

nr.303/2018, suma de 3 000,0 mii lei, alocată pentru inițierea obiectului de investiții - reconstrucția perimetrului de pază 

al Penitenciarului nr.7, satul Rusca, raionul Hîncești, a fost exclusă din bugetul aprobat pentru anul 2019.

Achiziționarea unei 

autospeciale pentru 

Detașamentul cu 

Destinație Specială 

„Pantera”

În scopul realizării acestei acțiuni, prin Hotarârea Guvernului nr. 851 din 20.08.2018 cu privire la aprobarea Cadrului 

bugetar pe termen mediu (2019-2021),  au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 2 000,0 mii lei, însă prin Legea 

bugetului de stat pentru anul 2019 nu au fost alocate mijloace financiare necesare. 

TOTAL pe sector, 

dintre care
542 021,8 520 692,5

A. Măsurile de politici - 

în curs de desfășurare 

care au acoperire 

financiara in linia de 

baza 

522 379,9 501 050,6

B. Măsurile de politici 

– acceptate 

suplimentar la linia de 

bază 

19 641,9 19 641,9

C. Masuri de politici 

noi
0 0

C. Măsuri de politici noi


