
Notă informativă 

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la Unitatea de implementare a Proiectului de 

construcţie a penitenciarului din Chişinău 

 

Prin Legea nr. 295 din 12 decembrie 2013, Parlamentul a ratificat Acordul-cadru de 

împrumut dintre Republica Moldova şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru 

realizarea Proiectului de construcţie a penitenciarului din Chişinău. În conformitate cu 

prevederile art. 2 al Legii sus-menţionate se stabileşte că Guvernul va întreprinde măsurile 

necesare pentru realizarea prevederilor acordului menţionat. 

Conform pct. 3.4 din Acordul-cadru de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca de 

Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului de construcţie a penitenciarului din 

Chişinău, semnarea acordului cu privire la cheltuieli pentru prima tranşă a împrumutului se va 

efectua doar în cazul în care sunt întrunite un set de condiţii acceptate de către Banca de 

Dezvoltare a Consiliului Europei. Una din aceste condiţii vizează crearea Unităţii de 

implementare a Proiectului de construcţie a penitenciarului din Chişinău în cadrul 

Departamentului Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei. 

Din aceste considerente, Ministerul Justiţiei a elaborat proiectul Hotărîrii Guvernului cu 

privire la Unitatea de implementare a Proiectului de construcţie a penitenciarului din Chişinău. 

Proiectul Hotărîrii stabileşte statutul unităţii şi modul de organizare (reglementat detaliat în 

Regulamentul de activitate al Unităţii de implementare a Proiectului de construcţie a 

penitenciarului din Chişinău şi care e parte integrantă a proiectului de hotărîre).  

Totodată, proiectul în cauză conţine prevederi exprese privind salarizarea personalului 

unităţii, precum şi organigrama acesteia. E relevant a se menţiona şi faptul că, organigrama 

Unităţii stabilită în proiect, respectă întru totul condiţiile stabilite de Acordul –cadru de 

împrumut, care specifică în mod clar poziţiile experţilor, care trebuie să se regăsească în structura 

Unităţii de implementare de implementare a Proiectului de construcţie a penitenciarului din 

Chişinău. Acestea fiind următoarele: manager/coordonator de proiect, consultant de 

achiziţii/juridic, agent financiar, specialist în sisteme de securitate, inginer 

electric/mecanic/instalaţii sanitare, inginer constructor, un specialist resurse umane, translator. 

Cheltuielile de salarizare şi cele logistice urmează a fi acoperite de către Departamentul 

Instituţiilor Penitenciare, cu excepţia specialistului în achiziţii, care va fi antrenat în activitatea 

Unităţii, fiind remunerat din contul Acordului de grant pe care Banca de Dezvoltare a Consiliului 

Europei. Temei pentru o asemenea excepţie a servit faptul că, candidatul ce urmează a fi 

propus/selectat pentru această funcţie trebuie să aibă cunoştinţe particulare în domeniul 



achiziţiilor efectuate de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, ceea ce presupune şi o 

remunerare diferită în raport cu celălalt personal al  Unităţii.  

Însumînd cele menţionate mai sus, precizăm că, de promovarea proiectului Hotărîrii 

Guvernului cu privire la Unitatea de implementare a Proiectului de construcţie a penitenciarului 

din Chişinău şi nemijlocit, crearea Unităţii de implementare constituie prima condiţionalitate a 

Acordului-cadru de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca de Dezvoltare a Consiliului 

Europei pentru realizarea Proiectului de construcţie a penitenciarului din Chişinău şi de forma şi 

structura organizatorică a acestei Unităţi depind ulterior şi negocierile pe marginea Acordului de 

grant ce urmează a fi semnat.  

 

 

 

 

 

 


