Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova

Biserica Ortodoxă din Moldova
Mitropolia Chişinăului
şi a întregii Moldove

PROTOCOL DE COOPERARE
privind asistenţa în materie religioasă în instituţiile penitenciare

Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova (în continuare - Ministerul
Justiţiei) şi Biserica Ortodoxă din Moldova (în continuare Mitropolia
Chişinăului şi a întregii Moldove),
Având în vedere importanţa deosebită pe care o are religia creştin-ortodoxă
pentru cetăţenii Republicii Moldova,
Conştientizând necesitatea promovării riguroase a valorilor creştine, formării
conştiinţei societăţii în spiritul respectării şi dezvoltării în continuare a acestor
valori,
Luând în consideraţie
persoanei,

importanţa

excepţională

a

împlinirii

spirituale

a

Recunoscând
necesitatea
unificării
eforturilor
în
vederea
satisfacerii
necesităţilor spiritual-morale nu numai a efectivului Departamentul Instituţiilor
Penitenciare, dar şi a deţinuţilor care se deţin în instituţiile penitenciare,
Ţinând cont de legislaţia naţională cu privire la relaţiile statului cu cultele
religioase,
în vederea atingerii scopurilor şi obiectivelor comune propuse,
încheie prezentul P R O T O C O L de C O O P E R A R E
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1. Pentru a
satisface
toate
necesităţile
spiritual-morale
a
efectivului
Departamentul Instituţiilor Penitenciare şi a deţinuţilor care se deţin în
instituţiile penitenciare, Departamentul Instituţiilor Penitenciare va oferi
posibilitate preoţilor militari să desfăşoare activitate spirituală în instituţiile
penitenciare.
2. Activităţile de asistenţă religioasă în Departamentul Instituţiilor Penitenciare
se desfăşoară în timpul stabilit de programul zilei al subdiviziunilor şi are ca
scop satisfacerea cerinţelor şi trebuinţelor religioase ale militarilor
contribuirea la educaţia spirituală, militar-patriotică, civică şi etică a acestora.
Participarea militarilor la serviciile religioase şi la programul de asistenţă
religioasă se va desfăşura pe principii benevole.
3. Activitatea de asistenţă religioasă se desfăşoară de către Mitropolia
Chişinăului şi a întregii Moldove, ţinând seama de specificul şi cerinţele
generale ale sistemului penitenciar şi de particularităţile subdiviziunilor
Departamentul Instituţiilor Penitenciare.
4. Departamentul Instituţiilor Penitenciare va acorda asistenţă la amenajarea
încăperilor (ungheraşe) destinate pentru efectuarea activităţilor religioase.
5. Procedura de acordare a asistenţei religioase va fi monitorizată periodic de
reprezentanţii Mitropoliei Chişinăului şi a întregii Moldove.
6. Cu prilejul sărbătorii Zilei sistemului penitenciar, în instituţiile penitenciare
şi n subdiviziunile Departamentului vor fi desfăşurate cu participarea
preoţilor militari o serie de activităţi menite să cultive în sufletele
personalului Departamentului Instituţiilor Penitenciare sentimentul de datorie
faţă de Patrie şi popor.
7. Preoţii subdiviziunilor, în colaborare cu ofiţerii din serviciile resurse umane,
pot desfăşura activităţi în cadrul unor evenimente importante legate de istoria
şi spiritualitatea Republicii Moldova, sărbători religioase, aniversări,
comemorări.
8. în subdiviziuni va fi asigurată posibilitatea pentru mărturisirea personalului şi
desfăşurarea activităţilor de pastoraţie individuală, oficierea serviciilor
religioase, trebuinţelor de Sfintele 'faine.
9. A încredinţa controlul asupra executării prezentului Protocol de cooperare
Preşedintelui Departamentului Mitropolitan Activitate Pastorală în Forţele
armate, preotului Corneliu Dobrogeanu şi Directorului general al
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Departamentului Instituţiilor Penitenciare, general-maior de justiţie Vădim
Cojocaru, potrivit anexei la prezentul Protocol.
10.Prezentul Acord este încheiat la 25 ianuarie 2011, în două exemplare, pentru
un termen de 2 ani, intră în vigoare la data semnării de către părţi şi poate fi
modificat prin consimţământul reciproc al părţilor. Până la expirarea
termenului Acordului, părţile vor decide asupra prelungirii prezentului acord
sau încheierii unui nou acord.
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