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Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului VI al Strategiei de Reformă a Sectorului Justiției –  

Respectarea drepturilor omului în sectorul justiției  

 

 

 

PLAN de ACTIVITATE –2012 

 

Secțiunea I: Planul de activitate a Grupului 

Nr. Activitate Implementator Detalii privind 

implementarea acțiunii 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  Ședințe Grupul de lucru Ședințe lunare x x x x x  x x x x 

2.  Identificarea priorităților pentru 

asistență externă pentru 2012 

Grupul de lucru  x          

3.  Identificarea priorităților pentru 

asistență externă pentru 2013 

Grupul de lucru    x        

4.  Elaborarea și aprobarea Planului anual 

2012 de implementare a Strategiei 

Grupul de lucru   x x        

5.  Elaborarea rapoartelor de activitate 

intermediare de către instituțiile cheie 

responsabile pentru implementarea 

Strategiei și Planului de acțiuni  

Instituțiile responsabile 

de implementare 

Până la 15 iulie 2012    x x      

6.  Recepționarea rapoartelor de activitate 

intermediare de la instituțiile cheie 

responsabile pentru implementarea 

Strategiei și Planului de acțiuni pentru 

Secretariatul Grupului 

de lucru 

Până la 15 august 2012      x x     
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perioada 1 iulie 2011 - 30 iunie 2012  

7.  Aprobarea primului raport de activitate 

al Grupului de lucru 

Grupul de lucru Până la 15 septembrie 2012       x x   

8.  Elaborarea raportului anual al Grupului 

de lucru  

Secretariatul Grupului 

de lucru 

Raportul se elaborează în 

baza rapoartelor prezentate 

de instituții și în baza 

conținutului proceselor 

verbale ale ședinelor 

Grupului de lucru până la 31 

ianuarie 2013 și se aprobă de 

Grupul de lucru pînă la 10 

februarie 2013. 

         x 

 

 

Secțiunea II: Planul de implementare a Strategiei și a Planului de Acțiuni 

Nr. Acțiune/Subacțiune Implementator Detalii privind 

implementarea acțiunii 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6.2.1. 

p.2 

Elaborarea proiectului de lege cu 

privire la instituţia avocatului 

parlamentar (avocatul poporului), 

în  variantă nouă, şi a proiectului 

de modificare a Regulamentului 

Centrului pentru Drepturile 

Omului 

Ministerul Justiţiei, 

Centrul pentru Drepturile 

Omului 

Termen: A se 

implementa pe parcursul 

trimestrelor III și IV ale 

anului 2012 

Indicatori:  

Proiect de lege elaborat şi 

remis Guvernului spre 

examinare 

    x x x x x x 
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a. Elaborarea proiectelor de lege Grupul de lucru      x x x x x    

b. Dezbateri publice pe marginea 

proiectelor de lege 

MJ, CpDOM         x   

c. Expedierea pentru avizare şi avizarea 

proiectelor de lege 

MJ, CpDOM         x   

d. Definitivarea proiectelor de lege în 

baza avizelor recepționate 

MJ, CpDOM          x x 

e. Discuții cu privire la implementarea 

acțiunii în cadrul Grupului pentru 

coordonarea și monitorizarea 

implementării Pilonului VI 

Grupul pentru coordonarea 

și monitorizarea 

implementării Pilonului VI 

A se analiza în grupul de 

lucru calitatea și gradul de 

implementare a acțiunii 

          

6.2.2. 

p.1 

Efectuarea unui studiu privind 

activitatea avocaţilor parlamentari 

şi a Centrului pentru Drepturile 

Omului, inclusiv evaluarea 

performanţei acestora, în vederea 

determinării necesităţilor de 

finanţare 

Centrul pentru Drepturile 

Omului 

Termen: A se 

implementa pe parcursul 

trimestrelor III şi IV ale 

anului 2012 

Indicatori:  

Studiu efectuat şi 

recomandări formulate 

    x x x x x x 

a. Crearea Grupului de lucru pentru 

coordonarea  elaborării  studiului  

CpDOM va discuta în cadrul 

instituției și vor depune efort 

pentru realizarea acțiunii 

fără a depăși termenii 

stabiliți. 

CpDOM va discuta în 

cadrul instituției și vor 

depune efort pentru 

realizarea acțiunii fără a 

depăși termenii stabiliți. 

    x      

b. Elaborarea studiului  Grupul de lucru      x x x x x  
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c. Dezbateri pe marginea studiului  cu 

factorii decizionali 

CpDOM          x  

d. Definitivarea studiului Grupul de lucru          x x 

e. Formularea recomandărilor către 

factorii decizionali 

Grupul de lucru           x 

f. Elaborarea propunerilor de 

modificare a legislației 

Grupul de lucru           x 

g. Discuții cu privire la implementarea 

acțiunii în cadrul Grupului pentru 

coordonarea și monitorizarea 

implementării Pilonului VI 

Grupul pentru coordonarea 

și monitorizarea 

implementării Pilonului VI 

A se analiza în grupul de 

lucru calitatea și gradul de 

implementare a acțiunii 

          

6.2.3. 

p.1 

Elaborarea curriculei pentru 

instruirea iniţială a noilor angajaţi 

și a planului de instruire continuă  

a personalului Centrului pentru 

Drepturile Omului (inclusiv al 

reprezentanțelor acestuia), care 

implică dezvoltarea abilităților de 

identificare şi raportare a 

încălcărilor drepturilor omului 

Centrul pentru Drepturile 

Omului, 

Academia de Administrare 

Publică pe lîngă 

Preşedintele Republicii 

Moldova, Institutul 

Național al Justiției 

Termen: A se 

implementa pe parcursul 

trimestrelor III şi IV ale 

anului 2012 

Indicatori: Curricula şi 

planul de instruire 

elaborate 

    x x x x x x 

a. Crearea Grupului de lucru pentru 

coordonarea  realizării elaborării 

curriculei pentru instruirea inițială a 

noilor angajați 

CpDOM CpDOM va discuta în 

cadrul instituției și vor 

depune efort pentru 

realizarea acțiunii fără a 

depăși termenii stabiliți. 

    x      

b. Analiza necesităților CpDOM CpDOM      x x x    

c. Identificarea experților care vor 

elabora curricula pentru instruirea 

inițială a noilor angajați 

Academia de Administrare 

Publică, 

Institutul Național al Justiției 

        x   
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d. Elaborarea curriculei  pentru 

instruirea inițială a noilor angajați 

Academia de Administrare 

Publică, 

Institutul Național al Justiției 

 

        x x x 

e. Elaborarea planurilor de instruire 

continuă a personalului CpDOM și a 

reprezentanțelor acestuia 

Centrul pentru Drepturile 

Omului, 

Academia de Administrare 

Publică 

Institutul Național al Justiției 

          x 

f. Discuții cu privire la implementarea 

acțiunii în cadrul Grupului pentru 

coordonarea și monitorizarea 

implementării Pilonului VI 

Grupul pentru coordonarea 

și monitorizarea 

implementării Pilonului VI 

A se analiza în grupul de 

lucru calitatea și gradul de 

implementare a acțiunii 

          

6.2.3. 

p.3 

Modificarea paginii web a 

Centrului pentru Drepturile 

Omului în vederea asigurării 

caracterului interactiv al acesteia 

Centrul pentru Drepturile 

Omului 

Termen: A se 

implementa pe parcursul 

trimestrelor III şi IV al 

anului 2012 

Indicatori:  

Pagină web modificată 

    x x x x x x 

a. Identificarea necesităților de 

modificare a paginii web 

www.ombudsman.md  

Centrul pentru Drepturile 

Omului 
Parteneri potențiali:  

Centrul telecomunicații 

speciale 

Centrul de guvernare 

electronică 

    x      

b. Elaborarea propunerilor de 

modificare a paginii web  

Centrul pentru Drepturile 

Omului 

      x x    

c. Elaborarea conceptului care să 

conțină descrierea paginii web 

modificate 

Parteneri         x   

http://www.ombudsman.md/
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d. Implementarea conceptului final  Parteneri           x x 

e. Discuții cu privire la implementarea 

acțiunii în cadrul Grupului pentru 

coordonarea și monitorizarea 

implementării Pilonului VI 

Grupul pentru coordonarea 

și monitorizarea 

implementării Pilonului VI 

A se analiza în grupul de 

lucru calitatea și gradul de 

implementare a acțiunii 

         x 

6.3.1. 

p. 1 

Perfecţionarea cadrului normativ 

pentru a asigura specializarea 

persoanelor care lucrează cu copiii 

aflați în contact cu sistemul justiţiei 

 

Ministerul Justiţiei, 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

Procuratura Generală, 

Ministerul Educaţiei, 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei,  

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

Consiliul Naţional pentru 

Asistenţa Juridică 

Garantată de Stat, 

Consiliul de Mediere,  

Consiliul Naţional pentru 

Protecţia Drepturilor 

Copilului, 

autorităţile 

administraţiei publice 

locale 

Termen: A se 

implementa pe parcursul 

trimestrelor III şi IV al 

anului 2012 şi trimestrele 

I și II ale anului 2013 

Indicatori:  

1. Studiu efectuat şi 

recomandări formulate. 

2. Proiect de modificare a 

cadrului normativ, 

elaborat. 

 

    x x x x x x 

a. Crearea Grupului de lucru şi, 

eventual, selectarea donatorului 

pentru finanţarea efectuării studiului 

          x  

b. Elaborarea proiectului de lege în 

baza recomandărilor şi propunerilor 

membrilor grupului de lucru 

           x 
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c. Coordonarea proiectului cu 

instituţiile interesate 
            

d. Definitivarea şi prezentarea 

proiectului în Guvern 
            

e. Discuții cu privire la implementarea 

acțiunii în cadrul Grupului pentru 

coordonarea și monitorizarea 

implementării Pilonului VI 

Grupul pentru coordonarea 

și monitorizarea 

implementării Pilonului VI 

A se analiza în grupul de 

lucru calitatea și gradul de 

implementare a acțiunii 

          

6.3.1. 

p. 5 

Întocmirea şi actualizarea 

permanentă a listei de avocaţi 

specializaţi în asistenţa juridică 

garantată de stat în cauzele care 

implică copii 

Consiliul Naţional pentru 

Asistenţă Juridică 

Garantată de Stat 

Termen: Acțiune 

continuă din 2012 până 

în 2016 

 

Indicatori:  

Listă întocmită şi 

actualizată periodic 

x x x x x x x x x x 

a. Întocmirea listei    x         

b. Actualizarea listei            x 

c. Discuții cu privire la implementarea 

acțiunii în cadrul Grupului pentru 

coordonarea și monitorizarea 

implementării Pilonului VI 

Grupul pentru coordonarea 

și monitorizarea 

implementării Pilonului VI 

A se analiza în grupul de 

lucru calitatea și gradul de 

implementare a acțiunii 

          

6.3.1. 

p. 6 

Elaborarea ghidurilor 

metodologice pentru avocaţii 

specializaţi în asistenţa juridică 

garantată de stat în cauzele care 

implică copii 

Consiliul Naţional pentru 

Asistenţa Juridică 

Garantată de Stat, 

Uniunea Avocaţilor, 

Institutul Naţional al 

Justiţiei 

Acțiune continuă din 

2012 până în 2016 

 

Indicatori:  

Ghiduri elaborate şi 

x x x x x x x x x x 
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diseminate 

a. Formarea grupului de lucru           x x 

b. Discuții cu privire la implementarea 

acțiunii în cadrul Grupului pentru 

coordonarea și monitorizarea 

implementării Pilonului VI 

Grupul pentru coordonarea 

și monitorizarea 

implementării Pilonului VI 

A se analiza în grupul de 

lucru calitatea și gradul de 

implementare a acțiunii 

          

6.3.2. 

p. 3 

Modificarea cadrului normativ în 

vederea acordării dreptului de 

asistenţă juridică garantată de stat 

copiilor victime ale infracţiunii 

Ministerul Justiţiei,  

Consiliul Naţional pentru 

Asistenţă Juridică 

Garantată de Stat 

A se implementa pe 

parcursul anului 2012 

 

Indicatori: Proiect de 

lege elaborat şi remis 

Guvernului spre 

examinare 

x x x x x x x x x x 

a. Studierea cadrului legal în vederea 

identificării soluțiilor legislative  

        x    

b. Elaborarea proiectului de lege în 

baza soluţiilor identificate 

        x x   

c. Coordonarea proiectului cu 

instituţiile interesate 

         x x  

d. Definitivarea şi prezentarea 

proiectului în Guvern 

           x 

e. Discuții cu privire la implementarea 

acțiunii în cadrul Grupului pentru 

coordonarea și monitorizarea 

implementării Pilonului VI 

Grupul pentru coordonarea 

și monitorizarea 

implementării Pilonului VI 

A se analiza în grupul de 

lucru calitatea și gradul de 

implementare a acțiunii 

          

6.3.3. 

p. 1 

Elaborarea recomandărilor privind 

managementul de caz în lucrul cu 

copiii supuşi probaţiunii 

Ministerul Justiţiei, 

Miniaterul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

A se implementa pe 

parcursul trimestrului IV 

al anului 2012 şi 

       x x x 
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Familiei trimestrele I și II ale 

anului 2013 

Indicatori: Recomadări 

metodice elaborate şi 

aprobate 

a. Desfăşurarea procesului de evaluare 

a managementului lucrului cu minorii 

OCP         x   

b. Elaborarea recomandărilor 

corespunzătoare 

OCP           x 

c. Discuții cu privire la implementarea 

acțiunii în cadrul Grupului pentru 

coordonarea și monitorizarea 

implementării Pilonului VI 

Grupul pentru coordonarea 

și monitorizarea 

implementării Pilonului VI 

A se analiza în grupul de 

lucru calitatea și gradul de 

implementare a acțiunii 

          

6.3.3. 

p. 3 

Asigurarea recrutării consilierilor 

de probaţiune juvenilă cu studii în 

domeniul psihologiei şi asistenţei 

sociale 

Ministerul Justiţiei 

 

Acțiune continuă din 

2012 până în 2016 

 

Indicatori:  

Numărul  de consilieri de 

probaţiune cu studii în 

domeniul psihologiei şi 

asistenţei sociale 

recrutaţi 

x x x x x x x x x x 

a. Selectarea persoanelor cu studii în 

domeniul psihologiei şi asistenţei 

sociale din numărul consilierilor care 

activează 

        x    
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b. Modificarea fişelor de post ale 

consilierilor selectaţi  

        x    

c. Desfăşurarea instruirilor în domeniul 

lucrului cu minorii 

        x x x x 

 Discuții cu privire la implementarea 

acțiunii în cadrul Grupului pentru 

coordonarea și monitorizarea 

implementării Pilonului VI 

Grupul pentru coordonarea 

și monitorizarea 

implementării Pilonului VI 

A se analiza în grupul de 

lucru calitatea și gradul de 

implementare a acțiunii 

          

6.3.4. 

p. 1 

Evaluarea şi modificarea cadrului 

normativ care reglementează 

sancţiunile disciplinare aplicate 

copiilor aflați în detenţie, măsurile 

de stimulare şi mecanismul de 

depunerea plîngerilor de către 

aceștia 

Ministerul Justiţiei, 

Centrul pentru Drepturile 

Omului 

A se implementa pe 

parcursul anului 2012 și 

trimestrele I și II ale 

anului 2013 

Indicatori: 1. Evaluare 

efectuată şi recomandări 

formulate. 

2. Proiect de modificare a 

cadrului normativ 

elaborat şi remis 

Guvernului spre 

examinare 

x x x x x x x x x x 

a. Efectuarea evaluării şi elaborarea 

recomandărilor corespunzătoare 

          x x 

b. Coordonarea cu instituţiile interesate             

c. Definitivarea şi prezentarea 

proiectului în Guvern 

            

d. Discuții cu privire la implementarea 

acțiunii în cadrul Grupului pentru 

coordonarea și monitorizarea 

Grupul pentru coordonarea 

și monitorizarea 

implementării Pilonului VI 

A se analiza în grupul de 

lucru calitatea și gradul de 

implementare a acțiunii 
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implementării Pilonului VI 

6.3.4. 

p. 4 

Optimizarea personalului educativ, 

inclusiv a celui de psihologi, din 

instituţiile penitenciare în a căror 

custodie se află copii 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei 

A se implementa pe 

parcursul trimestrelor 

III și IV ale anului 2012 

şi trimestrul I al anului 

2013 

Indicatori: 1. Studiu 

efectuat si recomandări 

formulate. 

2. Numărul de personal 

optimizat 

    x x x x x x 

a. Crearea grupului de lucru pentru 

coordonarea  elaborării  studiului  

DIP        x    

b. Elaborarea studiului  DIP        x x   

c.  Dezbateri pe marginea studiului  cu 

factorii decizionali 

DIP          x  

d. Definitivarea studiului DIP          x x 

e. Formularea recomandărilor către 

factorii decizionali 

DIP           x 

f. Optimizarea numărului de personal  DIP            

g. Discuții cu privire la implementarea 

acțiunii în cadrul Grupului pentru 

coordonarea și monitorizarea 

implementării Pilonului VI 

Grupul pentru coordonarea 

și monitorizarea 

implementării Pilonului VI 

A se analiza în grupul de 

lucru calitatea și gradul de 

implementare a acțiunii 

          

6.3.4. 

p. 5 

Elaborarea unor programe de 

pregătire a copiilor pentru 

eliberarea din detenţie  

Ministerul Justiţiei A se implementa pe 

parcursul trimestrelor 

III și IV ale anului 2012 

şi pînă la finele anului 

    x x x x x x 
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2013 

Indicatori: programe 

elaborate 

a. Elaborarea programelor DIP  Prin ordinul DIP nr.183 

din 30.09.2009 a fost 

implementat Programul. 

          

b. Discuții cu privire la implementarea 

acțiunii în cadrul Grupului pentru 

coordonarea și monitorizarea 

implementării Pilonului VI 

Grupul pentru coordonarea 

și monitorizarea 

implementării Pilonului VI 

A se analiza în grupul de 

lucru calitatea și gradul de 

implementare a acțiunii 

          

6.3.4. 

p. 6 

Elaborarea şi implementarea unor 

programe de învățămînt general şi 

vocaţional pentru copiii aflați în 

detenţie 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Educației 

A se implementa pe 

parcursul trimestrelor 

III și IV ale anului 2012 

şi pînă la finele anului 

2016 

Indicatori: programe 

elaborate și 

implementate 

    x x x x x x 

a. Elaborarea programelor  DIP            

b. Implementarea programelor DIP Prin Ordinul DIP nr.198 

din 11.10.2007 a fost 

implememtat Programul. 

          

c.  Discuții cu privire la implementarea 

acțiunii în cadrul Grupului pentru 

coordonarea și monitorizarea 

implementării Pilonului VI 

Grupul pentru coordonarea 

și monitorizarea 

implementării Pilonului VI 

A se analiza în grupul de 

lucru calitatea și gradul de 

implementare a acțiunii 
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6.4.1. 

p. 1 

Efectuarea unui studiu al legislației 

şi al practicii aplicării măsurilor 

preventive și a altor măsuri 

procesuale de constrângere, cu 

accent pe arestul preveniv, arestul 

la domiciliu şi eliberarea pe 

cauţiune 

Procuratura Generală, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

Centrul pentru Combaterea 

Crimelor Economice şi 

Corupţiei, 

Serviciul Vamal, 

Curtea Supremă de Justiţie, 

Centrul pentru Drepturile 

Omului, 

Ministerul Justiţiei 

A se implementa pe 

parcursul trimestrelor I 

și II ale anului 2012  

Indicatori: Studiu 

efectuat şi recomandări 

formulate. 

x x x x       

a. Crearea și aprobarea Grupului de 

lucru prin Ordinul Procurorului 

General (nr. 48/09 din 17 iulie 2012) 

Procuratura Generală      x      

b. Elaborarea studiului Grupul de lucru       x x x   

c. Dezbateri pe marginea studiului  cu 

factorii decizionali 

        x    

d. Definitivarea studiului Grupul de lucru        x x   

e. Formularea recomandărilor către 

factorii decizionali 

         x x  

f. Discuții cu privire la implementarea 

acțiunii în cadrul Grupului pentru 

coordonarea și monitorizarea 

implementării Pilonului VI 

Grupul pentru coordonarea 

și monitorizarea 

implementării Pilonului VI 

A se analiza în grupul de 

lucru calitatea și gradul de 

implementare a acțiunii 

          

6.4.1. 

p. 2 

Elaborarea unui proiect de 

modificare a cadrului legislativ în 

vederea respectării garanţiilor 

procesuale în cazul aplicării 

măsurilor preventive și a altor 

Ministerul Justiţiei, 

Procuratura Generală, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

Centrul pentru Combaterea 

A se implementa pe 

parcursul trimestrelor 

III şi IV ale anului 2012 

Indicatori: Proiect de 

    x x x x x x 
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măsuri procesuale de constrângere Crimelor Economice şi 

Corupţiei, 

Serviciul Vamal, 

Curtea Supremă de Justiţie, 

Centrul pentru Drepturile 

Omului 

lege elaborat şi remis 

spre examinare 

Guvernului  

 Acţiunea se consideră a fi realizată, 

întrucît reglementările privind 

respectarea garanţiilor procesuale în 

cazul aplicării măsurilor preventive 

şi a altor măsuri procesuale de 

constrîngere au fost aprobate prin 

Legea nr. 66 din 5 aprilie 2012 

pentru modificarea şi completarea 

Codului de procedură penală 

            

 Discuții cu privire la implementarea 

acțiunii în cadrul Grupului pentru 

coordonarea și monitorizarea 

implementării Pilonului VI 

Grupul pentru coordonarea 

și monitorizarea 

implementării Pilonului VI 

A se analiza în grupul de 

lucru calitatea și gradul de 

implementare a acțiunii 

          

6.4.2. 

p. 2 

Instalarea echipamentelor de 

supraveghere video în toate locurile 

de detenţie 

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

Ministerul Justiţiei, 

Cetrul pentru Combaterea 

Crimelor Economice şi 

Corupţiei 

A se implementa pe 

parcursul anilor 2012 și 

2013 

Indicatori: Echipamente 

instalate şi sisteme de 

supraveghere video 

funcţionale 

x x x x x x x x x x 

a. Instalarea echipamentelor de 

supraveghere video 

MAI, DIP  x x x x x x x x x  



 

Nr. Acțiune/Subacțiune Implementator Detalii privind implementarea acțiunii 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

15 

 

b. Discuții cu privire la implementarea 

acțiunii în cadrul Grupului pentru 

coordonarea și monitorizarea 

implementării Pilonului VI 

Grupul pentru coordonarea 

și monitorizarea 

implementării Pilonului VI 

A se analiza în grupul de 

lucru calitatea și gradul de 

implementare a acțiunii 

          

6.4.3. 

p. 1 

Analiza cadrului normativ privind 

funcţionarea instituţiilor 

responsabile de privarea de 

libertate în partea ce ține de 

prevenirea şi combaterea torturii  

şi a relelor tratamente; după caz, 

elaborarea unui proiect de 

modificare a cadrului normativ 

Centrul pentru Drepturile 

Omului, 

Procuratura Generală, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

Centrul pentru Combaterea 

Crimelor Economice şi 

Corupţiei, 

Ministerul Sănătăţii, 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei, 

Ministerul Educaţiei, 

Ministerul Justiţiei 

A se implementa pe 

parcursul anului 2012  

Indicatori: 1. Studiu 

efectuat şi recomandări 

formulate. 

2. După caz, proiect de 

modificare a cadrului  

normativ elaborat 

x x x x x x x x x x 

a. Crearea grupului  de lucru  Centrul pentru Drepturile 

Omului  

     x      

b. Analiza cadrului normativ       x x     

c. Elaborarea studiului         x x   

d. Organizarea dezbaterilor publice pe 

marginea studiului 

          x  

e. Definitivarea studiului și formularea 

recomandărilor  

          x  

f. Elaborarea proiectului de modificare 

a cadrului normativ 

          x x 

g. Discuții cu privire la implementarea 

acțiunii în cadrul Grupului pentru 

Grupul pentru coordonarea 

și monitorizarea 

A se analiza în grupul de 

lucru calitatea și gradul de 
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coordonarea și monitorizarea 

implementării Pilonului VI 

implementării Pilonului VI implementare a acțiunii 

6.4.3. 

p. 2 

Crearea unor mecanisme 

disciplinare interne, independente, 

de examinare a plîngerilor privind 

actele de tortură şi alte rele 

tratamente 

Procuratura Generală, 

Mnisterul Justiţiei, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

Centrul pentru Combaterea 

Crimelor Economice şi 

Corupţiei 

A se implementa pe 

parcursul anului 2012  

Indicatori:  

1. Regulament elaborat. 

2. Numărul  de plîngeri 

examinate. 

 

x x x x x x x x x x 

a. Crearea și aprobarea Grupului de 

lucru prin Ordinul Procurorului 

General (nr. 48/09 din 17 iulie 2012) 

Procuratura Generală      x      

b. Elaborarea Regulamentului de creare 

a mecanismelor disciplinare 

Grupul de lucru       x x x x  

c. Dezbateri pe marginea 

Regulamentului  

           x 

d. Definitivarea și aprobarea 

Regulamentului 

Grupul de lucru           x 

e. Discuții cu privire la implementarea 

acțiunii în cadrul Grupului pentru 

coordonarea și monitorizarea 

implementării Pilonului VI 

Grupul pentru coordonarea 

și monitorizarea 

implementării Pilonului VI 

A se analiza în grupul de 

lucru calitatea și gradul de 

implementare a acțiunii 

          

6.4.3. 

p. 3 

Elaborarea sau modificarea 

cadrului normativ în vederea 

instituirii obligaţiei de a raporta 

procurorului toate cazurile de 

pretinse acte de tortură sau alte 

rele tratamente de către lucrătorul 

Mnisterul Justiţiei, 

Centrul pentru Combaterea 

Crimelor Economice şi 

Corupţiei  

A se implementa pe 

parcursul anului 2012  

Indicatori: Proiect de 

lege elaborat şi remis 

Guvernului spre 

x x x x x x x x x x 
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instituţiei ce asigură detenţia 

persoanelor 

examinare 

a. Acțiunea se consideră parțial 

realizată, însă este necesară o 

analiză suplimentară a cadrului 

normativ, după caz, formularea și 

promovarea propunerilor 

suplimentare de modificare a 

cadrului normativ relevant 

          x x 

b. Discuții cu privire la implementarea 

acțiunii în cadrul Grupului pentru 

coordonarea și monitorizarea 

implementării Pilonului VI 

Grupul pentru coordonarea 

și monitorizarea 

implementării Pilonului VI 

A se analiza în grupul de 

lucru calitatea și gradul de 

implementare a acțiunii 

          

6.4.3. 

p. 4 

Elaborarea proiectului de 

modificare a cadrului normativ în 

vederea subordonării directe a  

procurorilor antitortură 

Procuraturii Generale 

Mnisterul Justiţiei, 

Procuratura Generală 

A se implementa pe 

parcursul anului 2012  

Indicatori:  

Proiect de modificare a 

cadrului  normativ 

elaborat şi remis 

Guvernului spre 

examinare 

x x x x x x x x x x 

a. Crearea și aprobarea Grupului de 

lucru prin Ordinul Procurorului 

General 

Procuratura Generală      x      

b. Elaborarea proiectului de modificare 

a cadrului normativ 

Grupul de lucru       x x x   

c. Dezbateri publice pe marginea 

proiectului de modificare a cadrului 

Ministerul Justiției,          x  
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normativ Procuratura Generală 

d. Definitivarea proiectului de 

modificare a cadrului normativ  

Ministerul Justiției, 

Procuratura Generală 

          x 

e.              

6.4.4. 

p. 1 

Elaborarea conceptului sistemului 

de evidenţă a cazurilor de reținere, 

arest şi detenţie; după caz, 

elaborarea proiectului de 

modificare a cadrului normativ 

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

Procuratura Generală, 

Centrul pentru Combaterea 

Crimelor Economice şi 

Corupţiei, 

Serviciul Vamal, 

Ministerul Justiţiei 

A se implementa pe 

parcursul trimestrelor II, 

III şi IV ale anului 2012 

Indicatori:  

1.Grupde lucru creat. 

2. Concept elaborat. 

3. După caz, proiect de 

modificare a cadrului 

normativ elaborat şi 

remis Guvernului spre 

examinare 

 x x x x x x x x x 

a. Crearea și aprobarea grupului de 

lucru  

DIP   x x        

b. Elaborarea conceptului DIP     x x x     

c. Elaborarea proiectului de modificare 

a cadrului normativ 

DIP        x x   

d. Discuții cu privire la implementarea 

acțiunii în cadrul Grupului pentru 

coordonarea și monitorizarea 

implementării Pilonului VI 

Grupul pentru coordonarea 

și monitorizarea 

implementării Pilonului VI 

A se analiza în grupul de 

lucru calitatea și gradul de 

implementare a acțiunii 

          

6.4.5. 

p. 1 

Elaborarea proiectului de 

modificare a cadrului normativ 

pentru asigurarea independenţei 

Ministerul Justiţiei, 

Centrul pentru Drepturile 

Omului, 

A se implementa pe 

parcursul anului 2012 

x x x x x x x x x x 
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profesionale a lucrătorilor medicali 

din locurile de detenţie, prin 

transferul lor în subordinea 

Ministerului Sănătăţii, pentru a 

conferi valoare probatorie 

examenului medical independent în 

cazurile de pretinse acte de tortură, 

pentru eliminarea contradicţiilor în 

ceea ce privește calificarea 

acțiunilor drept acte de tortură şi 

pentru înăsprirea pedepselor 

pentru actele de tortură în corelare 

cu gravitatea acestora 

Procuratura Generală, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

Centrul pentru Combaterea 

Crimelor Economice şi 

Corupţiei, 

Serviciul Vamal, 

Ministerul Sănătăţii 

Indicatori: Proiect de 

modificare a cadrului 

normativ elaborat 

a. Crearea și aprobarea grupului de 

lucru  

DIP/MJ/MS/OMS/UNDP/IRP Grup de lucru creat prin 

Ordinul DIP nr. 400 din 

30.08.2012 

     x     

b. Elaborarea proiectului de modificare 

a cadrului normativ 

Se examinează raportul OMC        x x x x 

c. Dezbateri publice pe marginea 

proiectului de modificare a cadrului 

normativ 

Grupul de lucru           x 

d. Definitivarea proiectului de 

modificare a cadrului normativ  

Grupul de lucru           x 

e. Discuții cu privire la implementarea 

acțiunii în cadrul Grupului pentru 

coordonarea și monitorizarea 

implementării Pilonului VI 

Grupul pentru coordonarea 

și monitorizarea 

implementării Pilonului VI 

A se analiza în grupul de 

lucru calitatea și gradul de 

implementare a acțiunii 

          

6.4.6. 

p. 1 

Elaborarea cadrului normativ  

necesar pentru reabilitarea 

victimelor torturii şi altor rele 

Ministerul Justiţiei, 

 Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

A se implementa pe 

parcursul anului 2012  

x x x x x x x x x x 
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tratamente Familiei Indicatori: Proiect de act 

normativ elaborat şi 

remis Guvernului spre 

examinare 

a. Elaborarea cadrului normativ privind 

mecanismul de reabilitare a 

victimelor torturii şi altor rele 

tratamente  

         x   

b. Coordonarea proiectului cu 

instituţiile interesate 

          x  

c. Definitivarea proiectului conform 

avizelor şi recomandărilor 

           x 

d. Prezentarea proiectului Guvernului 

 

           x 

e. Discuții cu privire la implementarea 

acțiunii în cadrul Grupului pentru 

coordonarea și monitorizarea 

implementării Pilonului VI 

Grupul pentru coordonarea 

și monitorizarea 

implementării Pilonului VI 

A se analiza în grupul de 

lucru calitatea și gradul de 

implementare a acțiunii 

          

6.5.1. 

p.1  

Elaborarea Concepţiei de 

dezvoltare a instituţiei probaţiunii 

care să contribuie la siguranţa 

comunităţii prin reabilitarea 

efectivă în societate a delincvenţilor 

Ministerul Justiţiei A se implementa pe 

parcursul trimestrului IV 

al anului 2012 şi 

trimestrului I al anului 

2013 

Indicatori: 1. Studiu 

efectuat şi recomandări 

formulate. 

2. Proiectul Concepţiei 

elaborat şi aprobat. 

       x x x 

a. Crearea și aprobarea grupului de         x    
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lucru  

b. Elaborarea studiului şi formularea 

recomandărilor către factorii 

decizionali 

         x x  

c. Dezbateri pe marginea studiului  cu 

factorii decizionali 

          x  

d. Elaborarea şi aprobarea concepţiei             x 

e. Discuții cu privire la implementarea 

acțiunii în cadrul Grupului pentru 

coordonarea și monitorizarea 

implementării Pilonului VI 

Grupul pentru coordonarea 

și monitorizarea 

implementării Pilonului VI 

A se analiza în grupul de 

lucru calitatea și gradul de 

implementare a acțiunii 

          

6.5.1. 

p.2 

Elaborarea proiectului de 

modificare a cadrului normativ cu 

privire la probaţiune 

Ministerul Justiţiei A se implementa pe 

parcursul trimestrului IV 

al anului 2012 şi 

trimestrului I al anului 

2013 

Indicatori: Proiect de 

lege elaborat şi remis 

Guvernului spre 

examinare 

       x x x 

a. Crearea grupului de lucru pentru 

modificarea şi completarea bazei 

normative a probaţiunii 

OCP Se analizează propunerile 

referitoare la perfectarea 

bazei normative 

    x      

b. Elaborarea proiectelor OCP Două proiecte au fost 

elaborate şi prezentate 

DIP şi MJ 

    x      
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c. Analiza tuturor actelor normative 

care au tangenţă cu probaţiunea 

OCP        x    

d. Elaborarea pachetului de modificări OCP, MJ           x 

e. Discuții cu privire la implementarea 

acțiunii în cadrul Grupului pentru 

coordonarea și monitorizarea 

implementării Pilonului VI 

Grupul pentru coordonarea 

și monitorizarea 

implementării Pilonului VI 

A se analiza în grupul de 

lucru calitatea și gradul de 

implementare a acțiunii 

          

6.5.2. 

p.2 

Optimizarea sistemului organelor 

de probaţiune 

Ministerul Justiţiei A se implementa pe 

parcursul trimestrelor 

III și IV ale anului 2012 

și trimestrului I al anului 

2013 

Indicatori: 1. Serviciul de 

probaţiune optimizat. 

2. Schema de încadrare 

revizuită. 

    x x x x x x 

a. După aprobarea Hotărîrii 

Guvernului cu privire la optimizarea 

structurii şi activităţii Ministerului 

Justiţiei şi instituţiilor din subordine 

se va modifica structura şi statele de 

organizare a OCP 

OCP, MJ          x x 

b. Discuții cu privire la implementarea 

acțiunii în cadrul Grupului pentru 

coordonarea și monitorizarea 

implementării Pilonului VI 

Grupul pentru coordonarea 

și monitorizarea 

implementării Pilonului VI 

A se analiza în grupul de 

lucru calitatea și gradul de 

implementare a acțiunii 

          

6.5.3. Elaborarea proiectului de 

modificare a cadrului normativ în 

Ministerul Justiţiei A se implementa pe x x x x x x x x x x 
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p.1 vederea asigurării continuităţii 

procesului de probaţiune 

individualizat, începînd cu etapa 

presentenţială şi terminînd cu 

serviciile de asistenţă postdetenţie 

parcursul anului 2012  

Indicatori: Proiect de 

modificare a cadrului 

normativ elaborat şi 

remis spre examinare 

Guvernului  

a. Crearea Grupului de lucru OCP     x       

b. Evaluarea cadrului normativ  OCP        x    

c. Elaborarea proiectului de lege OCP,MJ           x 

d. Discuții cu privire la implementarea 

acțiunii în cadrul Grupului pentru 

coordonarea și monitorizarea 

implementării Pilonului VI 

Grupul pentru coordonarea 

și monitorizarea 

implementării Pilonului VI 

A se analiza în grupul de 

lucru calitatea și gradul de 

implementare a acțiunii 

          

6.5.3. 

p.2 

Elaborarea curriculei pentru 

instruirea iniţială şi a programului 

pentru instruirea continuă a 

consilierilor de probaţiune 

Institutul Naţional al 

Justiţiei 

A se implementa pe 

parcursul trimestrelor 

III și IV ale anului 2012 

Indicatori: Curriculă şi 

program de studiu 

elaborate 

    x x x x x x 

a. Formarea grupului de lucru; 

coordonarea și elaborarea curriculei 

pentru instruire inițială și a 

programului pentru instruire 

continuă 

IRP, OCP      x x x x    

b. Aprobarea și aplicarea curriculei în 

instruire  

OCP, INJ          x x 
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c. Discuții cu privire la implementarea 

acțiunii în cadrul Grupului pentru 

coordonarea și monitorizarea 

implementării Pilonului VI 

Grupul pentru coordonarea 

și monitorizarea 

implementării Pilonului VI 

A se analiza în grupul de 

lucru calitatea și gradul de 

implementare a acțiunii 

          

6.5.4. 

p.1 

Elaborarea Strategiei de 

comunicare cu publicul şi cu 

partenerii serviciului de probațiune 

 

Ministerul Justiţiei A se implementa pe 

parcursul trimestrului IV 

al anului 2012 şi 

trimestrului I al anului 

2013 

Indicatori: Strategie 

elaborată şi aprobată 

       x x x 

a. Crearea grupului de lucru pentru 

elaborarea Strategiei  

OCP        x    

b. Evaluarea situaţiei din domeniul 

comunicării 

OCP        x    

c. Elaborarea Strategiei OCP          x x 

d. Discuții cu privire la implementarea 

acțiunii în cadrul Grupului pentru 

coordonarea și monitorizarea 

implementării Pilonului VI 

Grupul pentru coordonarea 

și monitorizarea 

implementării Pilonului VI 

A se analiza în grupul de 

lucru calitatea și gradul de 

implementare a acțiunii 

          

6.5.5. 

p.1 

Efectuarea unui studiu privind 

procedurile de soluționare a 

plîngerilor referitoare la activitatea 

serviciilor de probaţiune şi a 

sistemului penitenciar 

Ministerul Justiţiei A se implementa pe 

parcursul trimestrelor 

III și IV ale anului 2012 

și trimestrelor I și II ale 

anului 2013 

Indicatori: Studiu 

efectuat şi recomadări 

    x x x x x x 
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formulate 

 

a. Elaborarea studiului OCP/DIP Grup de lucru      x x x x x 

b. Elaborarea recomandărilor 

corespunzătoare 

OCP/DIP           x 

c. Discuții cu privire la implementarea 

acțiunii în cadrul Grupului pentru 

coordonarea și monitorizarea 

implementării Pilonului VI 

Grupul pentru coordonarea 

și monitorizarea 

implementării Pilonului VI 

A se analiza în grupul de 

lucru calitatea și gradul de 

implementare a acțiunii 

          

6.5.6. 

p.1 

Efectuarea unui studiului 

comparativ privind politica de 

angajare şi sistemul de recrutare a 

personalului în instituţiile 

penitenciare şi privind 

demilitarizarea completă a 

sistemului penitenciar 

Ministerul Justiţiei A se implementa pe 

parcursul trimestrului IV 

al anului 2012 și 

trimestrelor I, II și III ale 

anului 2013 

Indicatori: Studiu 

efectuat şi recomadări 

formulate 

       x x x 

a. Crearea grupului de lucru pentru 

elaborarea studiului 

DIP Ordin DIP privind 

aprobarea componenţei 

grupului de lucru, sarcini 

repartizate conform 

termenilor de referinţă 

       x   

b. Elaborarea studiului DIP Întrunirea grupului de 

lucru în cadrul şedinţelor 

bilunare 

        x x 

c. Elaborarea recomandărilor DIP Recomandări elaborate,           
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corespunzătoare transmise spre coordonare 

d. Discuții cu privire la implementarea 

acțiunii în cadrul Grupului pentru 

coordonarea și monitorizarea 

implementării Pilonului VI 

Grupul pentru coordonarea 

și monitorizarea 

implementării Pilonului VI 

A se analiza în grupul de 

lucru calitatea și gradul de 

implementare a acțiunii 

          

6.5.7. 

p.1 

Elaborarea/modificarea codurilor 

etice ale consilierului de probaţiune 

şi ale angajatului din sistemul 

penitenciar 

Ministerul Justiţiei A se implementa pe 

parcursul trimestrelor 

III și IV ale anului 2012 

și pînă la finele anului 

2013 

Indicatori: Proiecte de 

coduri de etică elaborate/ 

modificate  şi aprobate 

    x x x x x x 

a. Elaborarea codurilor etice şi 

prezentarea lor către DIP pentru 

trimitere spre aprobare a MJ 

OCP          x  

b. Implementarea codurilor etice în 

lucrul cotidian  

OCP          x x 

c. Discuții cu privire la implementarea 

acțiunii în cadrul Grupului pentru 

coordonarea și monitorizarea 

implementării Pilonului VI 

Grupul pentru coordonarea 

și monitorizarea 

implementării Pilonului VI 

A se analiza în grupul de 

lucru calitatea și gradul de 

implementare a acțiunii 

          

 

 

 

 


