
Proiect 
 

 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

 

H O T Ă R Î R E  nr. _____ 

din _________________ 

 

cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 173/2014 cu privire la 

Unitatea de implementare a Proiectului de construcție a penitenciarului din 

Chișinău 

 

 

În temeiul art. 2 din Legea nr. 295/2013 privind ratificarea Acordului-cadru 

de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca de Dezvoltare a Consiliului 

Europei pentru realizarea Proiectului de construcţie a penitenciarului din Chişinău 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 315-319, art. 865), Guvernul 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Hotărîrea Guvernului nr. 173/2014 cu privire la Unitatea de implementare 

a Proiectului de construcție a penitenciarului din Chişinău (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2014, nr. 66-71, art. 196), se modifică după cum urmează: 

1) punctul 1 se completează cu propoziția „Pozițiile din cadrul Unității vor fi 

suplinite după necesitate, în funcție de nevoile de implementare a Proiectului.”; 

2) la punctul 3, cuvintele „din rîndul funcționarilor publici cu statut special 

din sistemul administrației penitenciare” se exclud; 

3) în Anexa nr. 1: 

a) la punctul 6 subpunctul 9), cuvîntul „Teritorială” se substituie cu cuvîntul 

„Regională”; 

b) punctul 11 se abrogă; 

c) se completează cu punctul 181 cu următorul cuprins: 

„181. În cazul vacanței funcției de manager al Proiectului sau lipsei acestuia, 

interimatul funcției este exercitat de către o persoană din cadrul Unității, desemnată, 

cu acordul scris al acesteia, prin ordinul ministrului justiției. Interimatul se dispune 

pentru o perioadă determinată de cel mult 6 luni, cu posibilitatea reînnoirii.”; 

d) punctul 22 va avea următorul cuprins: 

„22. În cazul în care pozițiile din cadrul Unității sunt ocupate de funcționari 

publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, pe perioada de 

implementare a Proiectului, în conformitate cu termenele stabilite în Acordul-cadru, 

raporturile de serviciu ale acestora se suspendă.”; 

e) la punctul 23, cuvintele „și coordonat cu Ministerul Finanțelor” se exclud; 

f) Anexa la Regulamentul de activitate al Unității de implementare a 

Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău va avea următorul cuprins: 

 



„COMPONENȚA 

Comitetului de supraveghere al Unității de implementare a Proiectului 

de construcție a penitenciarului din Chișinău 

Secretar general al ministerului sau secretar de stat al Ministerului Justiției, 

președinte al Comitetului 

Secretar de stat al Ministerului Finanțelor 

Director al Administrației Naționale a Penitenciarelor.”. 

 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova. 

 

 

PRIM-MINISTRU 

 

Contrasemnează: 

Ministrul justiţiei 


