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Anexa 18. 
 

Strategia 
 sectorială de cheltuieli pe sectorul „Sistemul penitenciar”, pe anii 2013-2015 

1. Analiza sectorului şi tendinţele principale  

1.1 Prezentarea generală a sectorului 

Sistemul penitenciar include instituţiile care asigură realizarea politicii statului în domeniul punerii în executare a 
pedepselor penale privative de libertate, măsurii arestului preventiv, sancţiunii arestului contravenţional şi a măsurilor de 
siguranţă aplicate deţinuţilor. Instituţia de bază a sectorului este Departamentul Instituţiilor Penitenciare care este responsabil 
de construcţia şi dezvoltarea sistemului penitenciar. 

1.2 Sursele de finanţare şi programele 
 

Bugetul sectorului sistemului penitenciar pentru 
anul 2011 a constituit circa 262,6 de mil lei 
(Figura 1.1) ceea ce reprezintă 0,37% din PIB 
sau 0,87% din Bugetul public naţional (BPN). În 
perioada anilor 2003-2011 ponderea sectorului în 
BPN a variat de la 0,75% la 1,08%.   

Ponderea cheltuielilor sectorului în PIB pentru 
perioada analizată a înregistrat nivelul maxim de 
0,42% în anul 2009, aflîndu-se în scădere în anul 
2010 pînă la 0,33% şi cu o uşoară creştere în anul 
2011 pînă la 0,37%. 

Pe parcursul ultimilor opt ani, cheltuielile pentru 
sectorul sistemului penitenciar au avut o evoluţie 
fluctuantă, înregistrînd un maxim în anul 2011, 
cînd volumul cheltuielilor s-a ridicat la circa 
262,6 mil lei, cu 177,0 de mil lei mai mult decît 
în anul 2003. 

Partea preponderentă a cheltuielilor bugetare în 
sector o constituie cheltuielile de personal, care în anul 
2010 au atins nivelul de 66,35%. Cheltuielile pentru 
alimentaţia deţinuţilor a cuprins limita a 14-16% în anii 
2003-2005 şi în anii 2006-2011 limita a 9-11%. Ponderea 
investiţiilor capitale în totalul cheltuielilor pe parcursul 
ultimilor opt ani s-a situat între 0,20% în anul 2009 la 
3,86% în 2005 (Figura 1.2). Sursa de finanţare pentru 
sistemul penitenciar este bugetul de stat.  

Bugetul sistemului penitenciar conţine un singur 
program „Sistemul penitenciar”, scopul specific al căruia 
este crearea condiţiilor de întreţinere a deţinuţilor ce ar 
satisface standardele naţionale şi internaţionale în 

Figura 1.1 Dinamica cheltuielilor pentru sistemul penitenciar 
(ponderea în BPN şi în PIB), 2003-2011 
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Figura 1.2 Ponderea cheltuielilor de personal şi investiţiilor 
capitale în bugetul total a sistemului penitenciar, % 
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domeniu.  

Pentru o imagine de ansamblu asupra activităţii sistemului penitenciar, în continuare sunt prezentate unele date 
statistice cu referinţă la structura de ocupare în sistemul penitenciar, numărul de deţinuţi, structura cheltuielilor curente a 
sistemului penitenciar, etc. (figurile 1.3-1.9). 

Republica Moldova a moştenit penitenciare vechi cu edificii degradate, de tip lagăr, conforme standardelor sovietice. 
Aceste tipuri de penitenciare nu corespund exigenţelor actelor naţionale şi internaţionale în domeniu. Sistemul penitenciar 
dispune de 5 penitenciare de tip închis, 5 izolatoare de urmărire penală, 3 de tip semiînchis şi cîte un penitenciar pentru minori, 
pentru femei şi un penitenciar-spital (figura 1.6) unde sînt deţinuţi 6303 condamnaţi (figura 1.7), sau cu 39% mai mult faţă de 
plafonul de detenţie care poate fi stabilit reieşind din norma spaţiului locativ prevăzută pentru un condamnat de minimum 4 m2 
(art.225, alin.(2) Codul de executare). La situaţia din 31.12.2011 numărul deţinuţilor în penitenciare constituia 5897 bărbaţi şi 
406 femei (figura 1.8). Astfel, la 63,1% sau 3975 condamnaţi le revine spaţiu locativ între 1-3m2. În penitenciarele de tip închis 
norma spaţiului locativ, ţinînd cont de durata efectivă a zilei pe care o petrec deţinuţii în afara unităţii lor de viaţă, în corelare 
cu plafonul de detenţie care poate fi stabilit reieşind din norma spaţiului locativ şi numărul real de condamnaţi este depăşit cu 
circa 30%. 

Figura 1.3 Structura de ocupare la situaţia din 31.12.2011, 
% 

Figura 1.4 Studiile persoanelor angajate la situaţia din 
31.12.2011, % 
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Figura 1.5 Componenţa angajaţilor cu grade speciale 
conform vîrstei la situaţia din 31.12.2011, % 

Figura 1.6 Tipul instituţiilor penitenciare, % 
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Numărul condamnaţilor deţinuţi în penitenciare (figura 1.7) a scăzut în comparaţie cu anul 2003 cu 4717, sau cu circa 
42%. 

Un compartiment al sistemului penitenciar ce ţine de asigurarea realizării politicii statului în domeniul punerii în 
executare a pedepselor penale privative de libertate este asigurarea medicală a deţinuţilor. În anul 2011 morbiditatea generală 
a constituit 14360 cazuri, boli infecţioase şi parazitare – 1177, tulburări mintale – 2411, bolile sistemului nervos – 335, bolile 
sistemului digestiv – 3658, traume şi intoxicaţii – 1365, etc. Cheltuielile la acest compartiment pe anul 2011 au constituit 4,73 
mil lei, din care 2,0 mil lei constituie ajutorul umanitar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În anul 2011 au fost înregistraţi: 

- bolnavi de tuberculoză - 133, inclusiv 76 cazuri noi de îmbolnăvire; 
- infectaţi cu HIV SIDA: notificaţi cu statut pozitiv – 153, din care 13 cazuri noi.   

Date despre bolnavi la situaţia din  31 decembrie 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Deţinuţi HIV infectaţi 208 189 151 155 152 133 120 112 104 

Deţinuţi cu tuberculoză 412 376 364 369 364 292 242 263 186 

Sursa de bază privind asigurarea cu titlu gratuit cu medicamente pentru tratarea bolnavilor de tuberculoză din sistemul 
penitenciar este Fondul Global de combatere a tuberculozei, malariei şi HIV/ SIDA.  

Figura 1.7 Numărul mediu de condamnaţi şi numărul 
mediu de angajaţi ai sistemului penitenciar pe perioada 

2003-2011 

Figura 1.8 Structura populării condamnaţilor la 
situaţia din 31.12.2011 
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Figura 1.9 Dinamica cheltuielilor pentru asigurarea medicală, 
(% şi mil lei) 
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1.3 Problemele principale 

Sistemul penitenciar se confruntă cu următoarele probleme principale:  

- Resursele alocate întru asigurarea programei sunt insuficiente şi acoperă doar cheltuielile curente; 

- 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 integral 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 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 crează dificultăţi în 
asigurarea securităţii în instituţiile penitenciare; 

- Necesitatea construcţiei unui penitenciar nou în raza municipiului Chişinău în loc de Penitenciarul nr.13-Chişinău; 

- Construcția caselor de arest regionale. 

 

1.4 Priorităţi şi obiective 
 

Priorităţile de politici pe termen mediu 

Priorităţile de politici pe termen mediu derivă din documentele de politici naţionale şi sectoriale, dintre care: Programul de 
activitate al Guvernului pentru anii 2011 – 2014 „Integrarea europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare”, Planul de 
acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, Planul de acţiuni al 
Guvernului pentru anii 2012-2015 

 Crearea pînă în anul 2015 a condiţiilor de detenţie ce ar respecta standardele naţionale şi internaţionale în domeniu, 
crearea şi completarea bazei tehnico-materiale întru respectarea drepturilor omului în detenţie; 

 
Această măsură prevede activități de dezvoltare a bazei tehnico-materiale şi a infrastructurii în toate locurile privative de 

libertate conform standardelor europene și va fi realizată prin majorarea volumului resurselor financiare, atît din contul 
bugetului de stat cît şi din partea donatorilor, întru construcţia de noi edificii, precum şi renovarea celor vechi, şi dotarea cu 
mijloace tehnice moderne pentru asigurarea prevenirii torturii 

 
 Asigurarea colaboratorilor cu echipament; 
 Îmbunătăţirea condiţiilor pentru instruirea şi perfecţionarea cuvenită a colaboratorilor şi funcţionarilor sistemului 

penitenciar în Centrul Instructiv al Departamentului Instituțiilor Penitenciare; 
 Revizuirea politicii de angajare şi a sistemului de recrutare a personalului instituţiilor penitenciare. 
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2 Descrierea Structurii Instituţionale 

2.1 Structura instituţională curentă  
Departamentul Instituţiilor Penitenciare 

Departamentul Instituţiilor Penitenciare este principalul organ central de specialitate al sistemului penitenciar care, potrivit 
legii, exercită conducerea, coordonarea şi controlul asupra realizării politicii de stat în domeniul punerii în executare a 
pedepselor penale privative de libertate, măsurii arestului preventiv, sancţiunii arestului contravenţional şi a măsurilor de 
siguranţă aplicate deţinuţilor.  
 

Subdiviziuni 
Subdiviziunile sistemului penitenciar: 

 Aparatul central al Departamentului Instituțiilor Penitenciare  
Efectivul limită al aparatului central al DIP, conform ordinului Ministerului Justiţiei nr. 93 din 30.03.2006 este stabilit în 
număr de 129 de unităţi. 

Instituţii subordonate: 
- Penitenciarul 1 - Taraclia 
- Penitenciarul 2 - Lipcani 
- Penitenciarul 3 - Leova  
- Penitenciarul 4 - Cricova 
- Penitenciarul 5 - Cahul 
- Penitenciarul 6 - Soroca  
- Penitenciarul 7 - Rusca 
- Penitenciarul 8 - Bender 
- Penitenciarul 9 - Pruncul  
- Penitenciarul 10 - Goian 
- Penitenciarul 11 – Bălţi 
- Penitenciarul 12 - Bender  
- Penitenciarul 13 – Chişinău 
 

- Penitenciarul 14 - Basarabeasca 
(activitate suspendată) 
- Penitenciarul 15 - Cricova 
- Penitenciarul 16 - Pruncul 
- Penitenciarul 17 - Rezina 
- Penitenciarul 18 - Brăneşti 
- Penitenciarul 19 – Goian 
- Centrul de instruire 
- Direcţia trupelor pază, supraveghere şi 
escortă 
- Detaşamentul cu destinaţie specială 
„PANTERA” 
- Centrul pentru aprovizionare tehnico-
materială 

 

1 Departamentul Instituţiilor Penitenciare este o instituţie a Ministerului Justiţiei. Avînd în vedere particularităţile de finanţare a 
domeniului penitenciar, acesta nu a fost inclus în planul de cheltuieli pentru sectorul justiţiei.  

2.2 Schimbările instituționale recente şi cele planificate 
 

Schimbările instituţionale planificate în cadrul sectorului: 

 Pînă la finele anului 2014 vor fi elaborate şi remise spre examinare Guvernului proiectele de modificare a cadrului 

normativ în vederea revizuirii politicii de angajare şi a sistemului de recrutare  a personalului instituţiilor penitenciare 

și în vederea demilitarizării sistemului penitenciar. 
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 3.  Analiza programelor de cheltuieli  pentru sectorul „Sistemul penitenciar”, 2013-2015 
 
Probleme Cheie/ obiective de politici 

 
Acţiuni prioritare pentru atingerea 
obiectivelor 

 
Costurile acţiunilor pe ani 

(mii. lei) 

 
Indicatori de monitorizare 

2013 
 

2014 2015 

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 deţinuţilolor. 
Scopurile specifice fiind crearea şi întreţinerea deţinuţilor în condiţii ce ar satisface standardele naţionale şi internaţionale în domeniu. 
A. Probleme cheie: 
Mijloacele financiare alocate acoperă circa 60 
la sută din necesitate, ce conduce la: 
  instruirea insuficientă a resurselor umane; 
 suprapopularea penitenciarelor. Condiţiile de 

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

 nerespectarea normelor de alimentaţie a 
deţinuţilor stabilite prin actele normative în 
vigoare; 

 neasigurarea cu inventar şi obiecte de primă 
necesitate; 

 dotarea insuficientă cu utilaj medical şi 
medicamente necesare prevenirii şi 
profilaxiei maladiilor şi bolilor contagioase 
(tuberculoza, SIDA; 

 neasigurarea funcţionării normale a şcolilor 
de meserii în procesul de instruire şi 
neantrenarea condamnaţilor în cîmpul 
muncii din cauza dotării insuficiente cu 
utilaj, inventar, tehnică agricolă, maşini de 
tăiat piatră moderne etc.; 

 executarea cu întîrziere a transferului 
condamnaţilor de peste hotare, care se 
efectuează la un nivel de 5% faţă de 
solicitările anuale; 

  neasigurarea securităţii în instituţiile 
penitenciare. Sistemele de pază şi 

A. Acţiuni curente:        
 Asigurarea funcţionării sistemului 

penitenciar. 
- Continuarea procesului de 

modernizare a sistemului penitenciar ce 
include amenajarea/reutilarea spaţiilor de 
detenţie, conform normelor şi standardelor 
europene ( PAG, acţ.42). 

 
 Instruirea şi profesionalizarea 

personalului sistemului penitenciar. 
 

 Reconstrucţia penitenciarelor. 
 
B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai 
eficace şi eficientă  a resurselor 
 
C. Acțiuni nou identificate.      
                                                
 Modernizarea gospodăriilor 

auxiliare/sectoarelor de producere din 
instituţiile penitenciare pentru încadrarea 
în muncă a tuturor deţinuţilor (PAG, 
acţ.42). 
 

 Dotarea penitenciarelor cu echipamente 
de supraveghere, de scanare a peroanelor 
şi obiectelor şi de bruiere a convorbirilor 
telefonice (PAG, acţ.42, acțiunea se va 
implementa din contul alocațiilor  
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 Asigurarea spaţiului de detenţie 

4m2/persoană 
 
 Micşorarea mortalităţii şi 

morbidităţii în penitenciare cu 
30 la sută anual 

 
 Numărul de penitenciare 

reconstruite anual. 
 
 Sectoare de producere 

funcţionale din anul 2014. 
 

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

 
 Număr de penitenciare dotate 
 
 
 Numărul de persoane instruite 

anual 
 2 investitori identificaţi în anul 

2013 
 
 Casă de arest construită către 

sfârşitul anului 2014. 
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Probleme Cheie/ obiective de politici 

 
Acţiuni prioritare pentru atingerea 
obiectivelor 

 
Costurile acţiunilor pe ani 

(mii. lei) 

 
Indicatori de monitorizare 

2013 
 

2014 2015 

supraveghere sunt depăşite moral şi tehnic 
sau nu funcţionează; 

 baza tehnico-materială nedezvoltată 
 
B. Obiective de politici pe termen mediu:                                      
  
 Revizuirea politicii de angajare şi ridicarea 

nivelului de profesionalizare a angajaţilor 
sistemului penitenciar pînă la sfîrşitul anului 
2013. 

 Crearea condiţiilor de detenţie în majoritatea 
penitenciarilor  în corespundere cu 
standardele naţionale şi a regulilor 
internaţionale  de detenţie.  
 

pentru reformarea sectorului justiției ). 
 

 Identificarea investitorilor şi construcţia 
unui penitenciar nou.  

 
 Construcţia unei case de arest regionale 

începînd cu anul 2014 ( PAG, acţ.3). 
 
 

 

 

 

52423,8 

 

 
 
 
 
 
 
126457,9 

 
Costul total al Programului: 

 323787,4 411801,5 525393,1  
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4.Distribuirea alocărilor de mijloace financiare pe subprograme de cheltuieli  în cadrul programului ”Sistemul penitenciar” , pe anii 2011-2015 

 

Preşedintele grupului  de lucru responsabil de elaborarea strategiei sectoriale  - Veaceslav Ceban, Director general,  Departamentul instituţiilor penitenciare 

 

Denumirea programului 

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

sector (%) 

2011 executat  2012 
aprobat  2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Programul: Sistemul Penitenciar 272752,0 315925,0 323787,4 411801,5 525393,1 100,0 100,0 100,0 
Finanţat de la:                  
Bugetul de stat  272752,0 315925,0 323787,4 411801,5 525393,1 100,0 100,0 100,0 
inclusiv:         
 ▪ cheltuieli de bază 259506,4 309555,8 317458,2 353048,5 392606,0 98,0 85,8 74,7 
 ▪ mijloace speciale 13245,6 6369,2 6329,2 6329,2 6329,2 2,0 1,5 1,2 
 ▪ proiecte finanţate din surse externe      52423,8 126457,9 0,0 12,7 24,1 
Bugetul unităţilor administrativ teritoriale                 
Bugetul asigurărilor sociale de stat                 
Fondurile de asigurări obligatorii de asistenţă 
medicală                 
TOTAL pe sector 272752,0 315925,0 323787,4 411801,5 525393,1 100,0 100,0 100,0 


