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Anexa 18.  

 

 

Strategia  

de cheltuieli în domeniul  sistemului  penitenciar, pe anii 2012 – 2014 

 

Sistemul penitenciar al Republicii Moldova activează în baza Legii cu privire la sistemul penitenciar 

nr.1036-XIII din 17 decembrie 1996, Codului de executare al RM, Hotărîrilor Guvernului nr.609 din 

29 mai 2006 „Privind aprobarea normelor minime de alimentare zilnică a deţinuţilor şi de eliberare a 

detergenţilor”, nr.583 din 26 mai 2006  „Cu privire la aprobarea Statutului executării pedepsei de 

către condamnaţi”, nr.952 din 14 octombrie 1997 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 

ţinuta şi semnele de distincţie ale colaboratorilor sistemului penitenciar al Ministerului Justiţiei şi 

Normelor privind asigurarea cu echipament a colaboratorilor sistemului penitenciar al Ministerului 

Justiţiei”, nr.1624 din 31 decembrie 2003 „Cu privire la aprobarea Concepţiei reformării sistemului 

penitenciar şi Planului de măsuri pe anii 2004-2013 pentru realizarea Concepţiei reformării 

sistemului penitenciar” şi a altor acte normative care reglementează activitatea în sistemul 

penitenciar. 

 

 Acţiunile prioritare pentru perioada 2012-2014 : 

 Crearea condiţiilor de detenţie ce ar respecta standardele naţionale şi internaţionale în domeniul 

detenţiei, prin reconstrucţia penitenciarelor existente şi demararea construcţiei unei case de 

arest; 

 Crearea unui sistem unic de monitorizare  şi evidenţă în sistemul penitenciar care ar include şi 

probaţiunea; 

 Îmbunătăţirea condiţiilor Centrului Instructiv DIP, pentru instruirea şi perfecţionarea cuvenită a 

colaboratorilor şi funcţionarilor sistemului penitenciar; 

 Completarea bazei tehnico-materiale, procurarea sediilor pentru Birourile teritoriale de 

Probaţiune.  
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Costurile acţiunilor pe ani în limita plafonului 
(mii lei) Probleme cheie/obiective de politici Acţiuni prioritare pentru atingerea 

obiectivelor 2012 2013 2014 
Indicatori de monitorizare 

 
Denumirea Programului: Sistemul Penitenciar - asigurarea executării pedepsei de către deţinuţi, avînd ca scop punerea în executare a pedepsei privaţiunii de libertate, întreţinerea 
persoanelor în izolatoarele de urmărire penală, asigurarea ordinii de drept şi legalităţii în instituţiile penitenciare, asigurarea securităţii deţinuţilor,  asigurarea condiţiilor de detenţie, 
ocrotirea sănătăţii  şi protecţia socială a deţinuţilor. 
Scopurile specifice fiind crearea şi întreţinerea deţinuţilor în condiţii ce ar satisface standardele naţionale şi internaţionale în domeniu, dezvoltarea instituţiei probaţiunii pentru 
reintegrarea în societate a persoanelor ce şi-au executat pedeapsa privaţiunii de liberate. 
Costul total al Programului:  306638,3 327225,7 412753,2  
A. Probleme cheie:          
Din cauza lipsei finanţării suficiente, în cadrul 
sistemului penitenciar nu pot fi realizate 
reformele planificate. În decursul anilor 
precedenţi se alocau mijloacele la nivel de circa 
60 la sută din necesitate.   Problemele 
stringente cu care se confruntă sistemul 
penitenciar în ultimii ani sunt:  
 
 Suprapopularea penitenciarelor; condiţiile 

de detenţie în majoritatea penitenciarilor 
nu corespund standardelor naţionale şi   
regulilor internaţionale  de detenţie impuse 
de Consiliul Europei;                    

 Normele de  alimentaţie a deţinuţilor 
stabilite prin actele normative în vigoare nu 
sunt acoperite financiar; 

 Dotarea insuficientă cu utilaj medical şi 
medicamente necesare prevenirii şi 
profilaxiei maladiilor şi bolilor contagioase 
(tuberculoza, SIDA, etc.); 

 Asigurarea insuficientă cu inventar şi 
obiecte de primă necesitate a instituţiilor 
penitenciare;  

  Imposibilitatea funcţionării normale a 
şcolilor de meserii  din cadrul instituţiilor 
penitenciare din cauza dotării insuficiente 
cu utilaj, inventar, etc. 

 Lipsa utilajului, tehnicii agricole, a 
maşinilor de tăiat piatră moderne necesare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Acţiuni curente:      
 Continuarea procesului de modernizare 

a sistemului penitenciar prin acordarea 
serviciilor medicale, socio-psihologice 
şi alimentare calitative deţinuţilor, 
antrenarea condamnaţilor în cîmpul 
muncii, crearea unor gospodării 
auxiliare moderne şi competitive pe 
lîngă penitenciare, reconstrucţia 
penitenciarelor, precum şi asigurarea 
condiţiilor de muncă a colaboratorilor 
sistemului penitenciar. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

289858,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

310446,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

395973,5 

 
 Respectarea prevederilor 

standardelor naţionale şi 
internaţionale în domeniul 
detenţiei 

 
 
 
 
 
 Asigurarea şi întreţinerea 

corespunzătoare a instituţiilor 
penitenciare şi subdiviziunilor 
Departamentului Instituţiilor 
Penitenciare, întru excluderea 
creării situaţiilor excepţionale 

 Micşorarea mortalităţii şi 
morbidităţii în penitenciare cu 
30 la sută anual 

 Încadrarea în cîmpul muncii a 
circa 80% din totalul de 
condamnaţi apţi pentru muncă în 
decurs de 3 ani 

 Iniţierea lucrărilor de 
reconstrucţie a 3 penitenciare. 
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Costurile acţiunilor pe ani în limita plafonului 
(mii lei) Probleme cheie/obiective de politici Acţiuni prioritare pentru atingerea 

obiectivelor 2012 2013 2014 
Indicatori de monitorizare 

B.   Acţiuni ce duc la o utilizare mai 
eficace şi eficientă a resurselor.    
 Asigurarea securităţii în penitenciare, 

prin reutilarea obiectivelor păzite cu 
mijloacele genistice moderne, 
instalarea aparatajului video şi 
radioelectric. 

 
 
 

1000,0 

 
 
 

1000,0 

 
 
 

1000,0 

 Menţinerea ordinii de drept în 
penitenciare conform 
prevederilor legislaţiei în 
vigoare                                        

 Posibilitatea reducerii statelor de 
personal şi a numărului de 
instituţii penitenciare 

C.  Acţiuni nou identificate.                                                       
 
 Întreținerea instituţiei probaţiunii şi 

dezvoltarea acesteia, prin: procurarea 
sediilor proprii în regiunile unde 
acestea nu sunt în proprietatea 
Birourilor teritoriale de probaţiune; 
dotarea birourilor cu tehnică de calcul 
şi mijloace de transport.   

 

 
15779,7 

 
15779,7 

 
15779,7 

 Procurarea anual a cîte 3-4 
maşini, inclusiv: 2012 - 
Teleneşti, Ştefan Vodă, Rîşcani 
(nord), Rezina; 2013  - Făleşti, 
Donduşeni, Cimişlia; 2014  - 
Bender(Varniţa), Anenii Noi, 
Basarabeasca 

 Procurarea în fiecare an a cîte  2 
sedii : 2012  - Bălţi, Vulcăneşti; 
2013  - Edineţ, Hînceşti,   2014  
- Şoldăneşti.                                        
▪ Dotarea cu tehnică de calcul a 
Birourilor teritoriale de 
Probaţiune 

pentru a antrena condamnaţi în cîmpul 
muncii;  

 Atragerea efectivului bine instruit  şi 
profesionist pentru încadrarea în sistemul 
penitenciar; 

 Transferul condamnaţilor de peste hotare 
din contul statului care se execută cu mari 
întîrzieri, la un nivel de 5% față de 
solicitările anuale din lipsa mijloacelor 
financiare;   

 
 
 Sistemele de pază şi supraveghere sunt 

depăşite moral şi tehnic sau nu 
funcţionează, ceea ce creează dificultăţi în  
asigurarea securităţii în instituţiile 
penitenciare;   

 Lipsa sediilor pentru birourile teritoriale de 
probațiune, sunt 10 birouri de probaţiune 
care nu dispun nici de un mijloc de 
transport, insuficienţa de tehnică de calcul;  

 Construcţia caselor de arest regionale;  
 Necesitatea construcţiei unui penitenciar 

nou în raza municipiului Chişinău în loc de 
Penitenciarul nr13-Chişinău; 

 
B. Obiective de politici pe termen mediu: 
 Crearea şi întreţinerea deţinuţilor în 

condiţii ce ar satisface standardele 
naţionale şi internaţionale în domeniu;  

 Dezvoltarea instituţiei probaţiunii pentru 
reintegrarea în societate a persoanelor ce 
şi-au executat pedeapsa privaţiunii de 
liberate. 

 

 Construcţia unei case de arest; 
 Identificarea investitorilor pentru 

construcţia unui penitenciar nou 

  
24000,0 

 
60000,0 

 
▪ 1 casă construită 
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Distribuirea alocaţiilor de resurse pe programe de cheltuieli în cadrul domeniului sistemului penitenciar, pe anii  2010  - 2014 
 

Total cheltuieli (mii lei) Prognoza  (mii lei) Ponderea fiecărui program în suma 
totală a cheltuielilor din sector (%) 

Denumirea programului 
2010  executat 2011 aprobat 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

 
Programul I. Sistemul penitenciar 230585.3 271366.3 306638.3 351225.7 472753.2 100.0 100.0 100.0 

 
Finanţat de la:         

Bugetul de stat 230585.3 271366.3 306638.3 351225.7 472753.2 100.0 100.0 100.0 

inclusiv:  cheltuieli de bază; 216263.9 255514.8 300269.1 320856.5 406384.0 97.9 91.4 86.0 

         fonduri şi mijloace speciale 14321.4 15851.5 6369.2 6369.2 6369.2 2.1 1.8 1.3 
        proiecte investiţionale finanţate din 
surse externe    24000. 0 60000.0  6.8 12.7 

TOTAL  pe sector 230585.3 271366.3 306638.3 351225.7 472753.2 100.0 100.0 100.0 
 
 
 
Preşedintele grupului  de lucru responsabil de elaborarea strategiei sectoriale  - Vadim Cojocaru, Director general, Departamentul instituţiilor penitenciare 
 


