
Sinteza obiecţiilor şi propunerilor 

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 173 din 12 martie 

2014 

 
Nr. Organul competent Conţinutul obiecţiei/propunerii Decizia Ministerului Justiţiei 

 

1.  

 

Procuratura Generală 
Comunică lipsa de obiecții și propuneri. 

 

 

 

2.  Departamentul 

Instituțiilor 

Penitenciare 

Comunică lipsa de obiecții și propuneri. 

 

 

2. Ministerul Finanțelor În punctul 2 al proiectului hotărîrii Guvernului cuvintele „se exclud" se 

propune de substituit prin cuvintele „şi coordonat cu Comitetul de 

supraveghere". 

 

Concomitent, este important de menţionat, că Acordul-cadru de 

împrumut, încheiat în octombrie 2013 între Banca de Dezvoltare a 

Consiliului Europei (CEB) şi Republica Moldova, prevede crearea Unităţii 

de implementare a Proiectului de construcţie a penitenciarului Chişinău, cu 

un personal în număr de 7 unităţi, din care 6 unităţi vor fi salariaţi din 

contul mijloacelor bugetului de stat şi o unitate - din contul grantului oferit 

de CEB (1,0 mii. euro). 

Însă, necătînd la poziţia Ministerului Finanţelor, prin Hotărîrea 

Guvernului nr.173 din 12 martie 2014 au fost aprobate 8 unităţi de personal 

- cu o unitate mai mult decît prevede acordul. Suplimentar în structura 

unităţii a fost introdusă unitatea de traducător (care este salarizată din contul 

mijloacelor bugetului de stat), pe cînd persoanele care se angajează prin 

concurs în cadrul unităţilor de implementare a proiectelor finanţate din surse 

externe, în mod obligatoriu urmează să cunoască limba engleză. 

În opinia Ministerului Finanţelor, funcţia de specialist în resurse umane 

poate fi comasată/combinată cu funcţia traducătorului, ori ambele funcţii 

(specialist în resurse umane şi traducătorul) în schema de încadrare pot fi a 

cîte 0,5 unităţi. 

În acest context e necesar de constatat, că potrivit punctului 6 al 

Se acceptă. 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Remarcăm faptul că în capitolul VIII 

al Studiului de fezabilitate (Servicii de 

consultanță pentru pregătirea de 

construcție a penitenciarului din 

Chișinău, Republica Moldova din 

2013), sunt fundamentate 9 funcții 

pentru statele de personal din cadrul 

UIP, acestea fiind structurate după cum 

urmează: director de proiect; manager 

de proiect/coordonator; specialist în 

achiziții; contabil; expert în sisteme de 

securitate; inginer mecanic/electric și 

de instalații sanitare; inginer civil; 

specialist resurse umane; traducător. 

Ulterior, prin anexa nr.2 la Hotărîrea 

Guvernului nr.173 din 12 martie 2014 

cu privire la Unitatea de implementare 

a Proiectului de construcție a 



recomandărilor Curţii de Conturi, expuse în Hotărîrea nr.28 din 19 iulie 

2016 „Cu privire la Raportul auditului de performanţă „întrunesc criterii 

motivaţionale şi de performanţă sistemele de remunerare în sectorul 

public?", Ministerul Finanţelor şi Ministerul Justiţiei urmează să revadă 

alocaţiile bugetare aferente întreţinerii Unităţii de implementare a 

Proiectului de construcţie a penitenciarului din municipiul Chişinău, ca 

urmare a tergiversării implementării acestuia. 

Astfel, întru executarea recomandărilor Curţii de Conturi şi gestionării 

raţionale a mijloacelor financiare ale bugetului de stat, se consideră necesar 

operarea unor modificări suplimentare în Hotărîrea Guvernului nr.173 din 

12 martie 2014 în vederea excluderii unităţii de traducător din structura 

Unităţii. 

penitenciarului din Chișinău, a fost 

aprobată structura UIP în număr de 8 

funcții. 

Totodată, poziția de traducător este 

judicioasă nu pentru comunicarea 

verbală dintre angajații UIP și alte 

instituții străine dar pentru a asigura 

calitatea înaltă a traducerii actelor 

oficiale pentru care este necesară 

cunoașterea terminologiei de 

specialitate în limba engleză și nu a 

unui limbaj general pe care sunt 

obligați angajații UIP să-l cunoască. 

Mai mult decît atît, menționăm că 

bugetul UIP pentru anul 2017 a fost 

deja optimizat cu 480,0 mii lei sau 21% 

fată de anul 2016 (1800,0 mii lei în 

2017 în raport cu 2280,0 mii lei în anul 

2016). 

3. Ministerul Afacerilor 

Interne 
În rezultatul examinării per ansamblu proiectul urmează a fi revizuit în 

conformitate cu prevederile art. 52 al Legii nr.317-XV din 18 iulie 2003 

privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale 

administraţiei publice centrale şi locale, care prevăd că clauza de emitere 

constă într-o propoziţie care cuprinde denumirea autorităţii emitente şi 

exprimarea hotărîrii de luare a deciziei referitoare la emiterea actului 

normativ respectiv. 

 

Suplimentar, proiectul urmează a fi revizuit ţinînd cont prevederile art. 55 

şi art. 56 al Legii menţionate. 

Nu se acceptă. 

Clauza de emitere este prezentă în 

proiectul Hotărîrii Guvernului iar în 

conformitate cu art. 52 al Legii 

menționate, temeiul se adaugă după caz 

și nu este o obligație pentru toate actele 

normative. 

 

Se acceptă parțial. 

Se acceptă racordarea textului la 

prevederile art. 56 al Legii menționate 

în obiecție. 

În partea ce ține de art. 55 menționăm 

că formula de atestare a autenticității se 



constituie din semnătura 

reprezentantului legal al emitentului, 

data şi numărul actului, indicaţia 

locului emiterii lui, iar astfel de acțiuni 

sunt imposibile de întreprins la etapa 

elaborării  proiectului de act normativ. 

4. Oficiul Avocatului 

Poporului 
Totodată, am constatat lipsa plasării acestui act normativ pe pagina 

oficială a Ministerului justiţiei, compartimentul transparenţa decizională, 

directoriul Proiecte de acte normative remise spre coordonare. 

În scopul respectării principiului transparenţei garantat de Legea nr.239 

din 13 noiembrie 2008,Vă recomandăm să asiguraţi plasarea acestui proiect 

de act normativ pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei, la 

compartimentul dat, pentru ca toate persoanele interesate să poată facă 

cunoştinţă cu el. 

 Nu se acceptă. 

Proiectul este plasat pe pagina web 

oficială a Ministerului Justiţiei, la 

compartimentul Transparenţa  

decizională, directoriul Proiecte de 

acte normative remise spre 

coordonare, pct. 368. 

      

 

    MINISTRU                                                Vladimir CEBOTARI 


