
Sinteza obiecțiilor și propunerilor la Hotărîrea Guvernului cu privire la Unitatea de implementare 

 a Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău 
 

Organele care au înaintat 

propuneri sau obiecţii 

Conţinutul obiecţiei sau propunerii Opinia ministerului justiţiei 

Cancelaria de stat La proiectul Hotărîrii  Guvernului: 

Ținem să reiterăm poziția Cancelariei de Stat, exprimată anterior, 

inclusiv prin scrisoarea nr. 2503-346 din 9 decembrie 2013 și 

anume necesitatea organizării unui concurs deschis de angajare a 

managerului proiectului accesibil tuturor candidaților, nu doar 

angajaților DIP. Aceasta va permite selectarea celui mai bun 

candidat, cu cea mai relevantă experiență în domeniu. Prin urmare, 

considerăm necesară modificarea punctului 3 din proiectul HG 

după cum urmează: „va desemna managerul de proiect” se va 

înlocui cu sintagma „va organiza concursul pentru angajarea 

managerului”. 

La anexa nr.1 la proiectul Hotărîrii Guvernului: 

În art. III, punctul 19 , va avea următorul cuprins: Managerul 

Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău este 

angajat prin concurs, coordonat cu Banca , pe bază de contract 

semnat cu Ministerul Justiției,… 

Se acceptă parțial 

Se modifică conținutul pct-lui 3 și 19 astfel încît managerul să fie selectat prin 

concurs. Totodată la concurs pot participa doar colaboratori ai sistemului 

penitenciar ținînd cont de specificul proiectului. 

Actualmente în Republica Moldova nu există persoane cu experiență în domeniul 

construcției de edificii penitenciare astfel, experiența relevantă o dețin angajații 

sistemului penitenciar (instituția de resort). Totodată, scopul proiectului respectiv 

este nu doar de a construi penitenciarul, dar și de a forma specialiști în 

administrarea acestuia, din aceste motive, în Studiul de Fezabilitate și Planul 

Operațional elaborat pentru construcția viitorului penitenciar a fost introdusă 

oportunitatea contractării unei Companii de Asistență Tehnică care va pregăti 

specialiștii din sistemul penitenciar, incluși în UIP, care ulterior vor activa în 

viitorul penitenciar. De asemenea reiterăm opinia domnului Valeriu Coșuleanu, 

Manager Proiect CeB, expusă la data de 19 februarie 2013, în cadrul ședinței cu 

participarea părților interesate, prezenți fiind și reprezentanții Cancelariei de Stat 

(dl Ion Gumene și dl Adrian Ermurachi), că este extrem de necesar ca experiența 

acumulată să rămînă în sistemul penitenciar, iar membrii UIP să fie angajați DIP, 

acest aspect va permite funcționarea eficientă a penitenciarului și nu va 

compromite securitatea acestuia. 

În art. II, punctul 6, subpunctul 2 urmează de adăugat Ministerul 

Finanțelor. 

 

Se acceptă 

Ministerul Economiei Referitor la desemnarea reprezentantului în componența 

Comitetului de supraveghere a proiectului, menționăm faptul că 

obiectivul și acțiunile proiectului în cauză nu țin de competența 

Ministerului Economiei, conform Hotărîrii Guvernului nr. 690 din 

13.11.2009 “pentru aprobarea Regulamentului privind 

reorganizarea și funcționarea Ministerului Economiei, structurii și 

efectivului - limită ale aparatului central ale acestuia”. 

Totodată, sugerăm includerea în componența Comitetului de 

supraveghere a reprezentantului Ministerului Sănătății, luînd în 

considerație faptul că conform “Acordului-cadru de împrumut 

dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltarea a Consiliului 

Europei pentru realizarea Proiectului de construcție a 

penitenciarului din Chișinău”, punctul 3.4 “Condiții de tragere a 

Se acceptă parțial 

Reprezentantul Ministerului Economiei este exclus din componența Comitetului 

de supraveghere. 

Totodată nu este oportună includerea unui reprezentant de la Ministerul Sănătății. 

Potrivit Propunerii de Politică Publică privind reformarea Direcției Medicale din 

cadrul Sistemului Penitenciar, aceasta va avea statut de subdiviziune a DIP. Prin 

urmare, acordarea asistenței medicale și tratamentul deținuților urmează a fi o 

prerogativă a DIP. Luînd în considerație cele menționate, nu considerăm oportun 

includerea unui reprezentant al Ministerului Sănătății în Comitetului de 

supraveghere a proiectului.   



Împrumutului” și punctul 4.1.2.4 “Acțiuni Suplimentare”, este 

prevăzut: 

- Planul de acțiuni pentru reformarea sistemului de asistență 

medicală acordată în penitenciare și finanțarea acestora este 

elaborat; 

- Planul de acțiuni pentru finanțarea acțiunilor de combatere a 

tuberculozei în cadrul penitenciarelor și de finanțare a acestora 

este elaborat; 

-Pe durata implimentării proiectului, Împrumutatul, cu ajutorul 

unui expert în domeniul sănătății/profilaxia tuberculozei, va 

dezvolta designul Secției asistență medicală, inclusiv o secție 

destinată bolnavilor de tuberculoză. 

Ministerul Finanțelor La proiectul hotărîrii Guvernului: 

- deoarece Acordul-cadru de împrumut prevede angajarea 

doar a 7 unități de personal, punctul 1 va avea următoarea 

redacție:  

„1. Se creează Unitatea de implementare a Proiectului de 

construcție a penitenciarului Chișinău, cu un personal în număr de 

7 unități.”  

Respectiv, în anexa nr.2 la proiectul hotărîrii, din 

organigrama unității urmează a fi exclusă funcția de traducător. 

Nu se acceptă  

 În Studiul de Fezabilitate și Planului Operațional,  Unitatea de Implementare a 

proiectului prevede 8 funcții, inclusiv cea de traducător. Funcția de traducător este 

absolut necesară deoarece pe parcursul perioadei de implementare a proiectului, 

Unitatea de Implementare a proiectului va colabora în majoritate cu companii din 

străinătate, documentația de proiect fiind efectuată în limba engleză (compania de 

asistență tehnică, compania de design și construcție, compania de securitate, 

compania de supraveghere a construcțiilor). De asemenea rapoartele prezentate 

Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei urmează a fi prezentate în limba 

engleză. Totodată, luînd în considerație amploarea proiectului și faptul că vor 

exista situații neprevăzute sau necesare de soluționat la momentul apariției, fără 

tergiversarea procesului, este absolut necesar un traducător rezident. De asemenea 

toată documentația de lansare a achizițiilor publice și contractele, comunicarea cu 

partenerii, proces constant, necesită un interpret. Din motivul startului prioritar al 

proiectului și angajamentul de realizare în termeni a proiectului asumat de către 

Guvern, considerăm inoportună excluderea funcției de traducător. Totodată, din 

motive de economie considerăm că traducătorul rezident va necesita mai puține 

alocații financiare în formă de salariu decăt contractarea unui traducător sau a unei 

companii de traduceri private pentru efectuarea traducerii volumului enorm de 

documentație.  

 



- punctul 2 urmează a fi suplimentat cu un subpunct nou în 

următoarea redacție:  

„3) Componența Comitetului de supraveghere al Unității de 

implementare a proiectului de construcție a penitenciarului din 

Chișinău, conform anexei nr.3. Se stabilește că, în componența 

Comitetului de supraveghere pot fi incluși suplimentar 

reprezentanți ai țărilor donatoare”.  

În acest context, urmează de exclus punctul 11 din 

Regulamentul de activitate al unității. 

 

Nu se acceptă 

Finanțatorul proiectului este Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și nu 

există state donatoare. Totodată, includerea unui membru a Băncii în consiliul de 

supraveghere nu este oportună deoarece Banca de Dezvoltare are instrumente de 

supraveghere prin intermediul Acordului Cadru de Împrumut, prin prezentarea 

rapoartelor de evaluare și rapoartelor de audit, dar și prin vizite neplanificate de 

verificare. Comitetului de supraveghere este un mecanism de control intern 

necesar pentru monitorizarea respectării angajamentelor asumate de către 

Guvernul RM.         

La proiectul Regulamentului: 

- deoarece funcția de bază a unității este asigurarea 

implementării proiectului de construcție a penitenciarului din 

Chișinău, considerăm irațională includerea atribuției date în 

punctul 6 al proiectului; 

 

Obiecția nu este clară și argumentată 

  

- punctul 6, subpunctul 2), va avea următoarea redacție:  

„2) Evaluarea și monitorizarea implementării proiectului și 

cheltuielilor de implementare, prezentarea rapoartelor Ministerului 

Justiției, Ministerului Finanțelor, Băncii de Dezvoltare a 

Consiliului Europei și Comitetului de supraveghere al Unității”; 

 

Se acceptă parțial 

Se include și Ministerul Finanțelor în lista instituțiilor cărora li se prezintă 

rapoarte, dar nu se exclude DIP-ul, acesta fiind instituția de resort. 

- în punctul 6 considerăm necesară includerea 

următoarelor subpuncte, cu modificarea ulterioară a numerotației, 

și anume: 

„3) elaborarea bugetului şi devizului de cheltuieli pentru 

proiectul în curs de implementare;  

4) întocmirea rapoartelor trimestriale, semestriale şi anuale 

privind etapele de implementare a proiectului şi utilizarea 

fondurilor destinate realizării proiectului, spre a fi prezentate 

Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei, Ministerului 

Finanţelor şi Ministerului Justiției;”  

Se acceptă parțial  

Se completează cu prevederile propuse la subpunctul 3 

În ceea ce ține de subpunctul 4 acesta se regăsește în subpct 2 și 8 din proiect 

- punctul 6 subpunctul 12),  urmează a fi reformulat, dat 

fiind faptul că, nu este clară expresia „în scopul completării 

contului Proiectului”. 

 

Se acceptă  

Sub.12 va avea următoarea redacție: Prezentarea către Ministerul Finanţelor a 

setului de documente necesare pentru efectuarea transferurilor financiare.  

  



- punctul 8 se propune de completat cu un subpunct nou în 

următoarea redacție:  

„Să-și desfășoare activitatea financiar-economică în baza devizului 

de cheltuieli, structurii și modalităților de activitate coordonate cu 

Ministerul Finanțelor și Banca de Dezvoltare a Consiliului 

Europei, și aprobate de Ministerul Justiției.” 

Nu se acceptă 

Punctul 6 stabilește atribuțiile UIP, iar obiecția formulată instituie o obligație a 

acesteia.  Propunerea nu este argumentată. 

 

 

  

- din punctul 13 considerăm rațional excluderea alineatului 

b), deoarece această prevedere nu este relevantă pentru proiectul în 

cauză; 

Se acceptă 

- punctul 15 se propune a fi completat cu următoarea 

prevedere: ”Votarea la ședințele Comitetului de supraveghere are 

lor după principiul: un membru – un vot”;    

Nu se acceptă 

Altă opțiune în cazul de față nici nu există, nu este necesar de a fi specificat. 

 

- punctul 19, va avea următoarea redacție:  

„19. Managerul Unității se desemnează în funcție, prin 

concurs, de către Consiliul de supraveghere, după coordonare cu 

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, și acționează conform 

contractului de management semnat cu Ministerul Justiției”.  

Astfel, considerăm necesară modificarea punctului 19 în 

contextul dat, deoarece, potrivit prevederilor articolului 71, 

aliniatele (1) și (2) al Codului Muncii, detaşarea poate fi dispusă 

pentru o perioadă de cel mult un an şi se efectuează în temeiul 

unui contract individual de muncă distinct pe durată determinată și 

în caz de necesitate, perioada detaşării poate fi prelungită, prin 

acordul părţilor, cu încă cel mult un an. Acest fapt vine în 

contradicție cu varianta propusă, unde se stipulează că detașarea 

colaboratorului DIP urmează a fi efectuată pe perioada de 

implementare a proiectului, și anume 4 ani; 

 

Se acceptă parțial 

Se modifică conținutul pct. 19 astfel încît managerul să fie selectat prin concurs 

din rîndul colaboratorilor DIP. Totodată, pentru a menține peronalul UIP în sistem 

și după finisarea proiectului, se modifică prevederile proiectului astfel încît pe 

perioada activării în UIP, contractul individual de muncă a persoanei selectate este 

suspendat. 

- în punctul 20, subpunctul d), de exclus sintagma „face 

demers pentru detașarea personalului Unității”; 
Se acceptă 

 

- punctul 22 urmează a fi exlus, în contextul expus mai sus 

la punctul 19.  

 

Se acceptă parțial. 

Se exclud prevederile referitoare la detașare și se completează proiectul cu 

prevederi referitoare la suspendarea raporturilor de serviciu între colaboratorii DIP 

și DIP pe perioada activării în unitatea de implementare. 



- punctul 23 va avea următoarea redacție: 

„23. Întreținerea a 7 unități din UIP se efectuează din 

contul contribuției Guvernului Republicii Moldova la proiectul dat 

și din alte surse neinterzise de lege, prevăzute pentru aceste 

scopuri, în baza unui deviz aprobat de Ministerul Justiției și 

coordonat cu Ministerul Finanțelor.”; 

Se acceptă parțial 

Se completează articolul cu prevederi ce permit întreținerea a 7 unități și din alte 

surse neinterzise de lege, prevăzute pentru aceste scopuri. Se modifică conținutul 

articolului astfel încît devizul se aprobă de Ministerul Justiției și nu de către DIP. 

Fondul din care sunt alocate mijloace pentru întreținerea acestor unități este 

bugetul de stat și nu contribuția Guvernului la proiect, destinația acesteia fiind alta 

decît întreținerea personalului. 

 

- punctul 24 va avea următoarea redacție:  

„24. Unitatea ţine evidenţa contabilă şi prezintă rapoarte 

statistice, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.” 

Nu se acceptă 

Propunerea nu este argumentată și se regăsește parțial la punctul 6 subpunctul 8. 

 

 

Totodată, după punctul 24 considerăm necesar completarea 

proiectului hotărîrii cu următoare puncte, cu modificarea ulterioară 

a numerotației, și anume: 

 „25. Controlul asupra activităţii financiare a Unităţii îl 

exercită Ministerul Finanţelor (Inspecția Financiară) şi Banca de 

Dezvoltare a Consiliului Europei. Rezultatele controalelor se aduc 

la cunoştinţa Guvernului Republicii Moldova.  

Se acceptă  

26. Activitatea Unităţii este supusă auditului anual extern 

de către un auditor selectat prin procedura de licitaţie şi acceptat 

de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei şi donatorii 

respectivi, Ministerul Finanţelor şi Ministerul Justiției.” 

Se acceptă 

Centrul Național 

Anticorupție 

Pct. 23 din Regulamentul de activitate al Unităţii de implementare 

a Proiectului de construcţie a penitenciarului din Chişinău 

prevede: - „Managerul proiectului şi personalul Unităţii, cu 

excepţia poziţiei de specialist în achiziţii, beneficiază în continuare 

de toate prevederile legale cu privire la statutul colaboratorului 

sistemului penitenciar”. În situaţia dată trebuie de luat în 

considerare că angajaţii sistemului penitenciar beneficiază de o 

serie de înlesniri sociale cum ar fi: stabilirea pensiei în condiţii 

avantajoase, drepturi de hrană şi echipament pe contul mijloacelor 

bugetului de stat, indemnizaţii, concedii, asistenţă medicală 

gratuită, etc, iar potrivit legislaţiei, în cazul suspendării 

contractului se păstrează toate drepturile angajatului, cu excepţia 

salariului. Astfel, persoanele implicate în proiect, ar fi remunerate 

foarte bine, plus paralel li se vor păstra toate înlesnirile. 

Se acceptă 



Acest aspect ar crea situaţii de neechitate faţă de alte categorii de 

angajaţi care exercită atribuţii similare (4 ani în proiect*1,5 sau 2 

ani înlesniri, ar câştiga 6 sau 8 ani vechime la pensie, grad special, 

înlesnirile prevăzute de lege, salariul din proiect şi regim flexibil 

de muncă). 

Propunem autorului să excludă prevederile pct. 23 din proiect 

 

Propunem autorului proiectului să modifice prevederile articolului 

dat, prin înlocuirea termenului de “suspendare” cu “demisia”. 

Astfel persoanele care doresc să participe la concurs, după 

desemnarea câştigătorilor, vor demisiona din cadrul DIP la cerere 

proprie, în conformitate cu art. 85 alin. (1) al Codului muncii şi se 

vor încadra în cadrul Unităţii de implementate a proiectului, fără a 

beneficia în continuare de toate prevederile legale cu privire la 

statutul colaboratorului sistemului penitenciar, dar avînd ca 

motivaţie salariul competitiv oferit în cadrul proiectului, care este 

calculat conform normelor şi standardelor prevăzute în proiect. 

 

Nu se acceptă 

Scopul proiectului respectiv este nu doar de a construi penitenciarul, dar și de a 

forma specialiști în administrarea acestuia, din aceste motive, în Studiul de 

Fezabilitate și Planul Operațional elaborat pentru construcția viitorului penitenciar 

a fost introdusă oportunitatea contractării unei Companii de Asistență Tehnică 

care va pregăti specialiștii din sistemul penitenciar, incluși în UIP, care ulterior 

vor activa în viitorul penitenciar. De asemenea reiterăm opinia domnului Valeriu 

Coșuleanu, Manager Proiect CeB, expusă la data de 19 februarie 2013, în cadrul 

ședinței cu participarea părților interesate, prezenți fiind și reprezentanții 

Cancelariei de Stat (dl Ion Gumene și dl Adrian Ermurachi), că este extrem de 

necesar ca experiența acumulată să rămînă în sistemul penitenciar, iar membrii 

UIP să fie angajați DIP, acest aspect va permite funcționarea eficientă a 

penitenciarului și nu va compromite securitatea acestuia. 

Totodată menționăm pentru a încadra la lit. f) „în alte cazuri prevăzute de 

legislaţia în vigoare”, este nevoie de prevederea în cauză din acest regulament 

care este un act normativ.  

Recomandarea: Propunem autorului proiectului să modifice 

prevederile articolului dat, prin completarea acestuia după cuvîntul 

“selectaţi” cu următorul text “prin concurs, la care sunt în drept să 

participe pe poziţii egale şi colaboratorii sitemului penitenciar” 

 

 

 

 

 

 

 


