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AGENDA 

 

Ședința nr. 10/2013  

 

Grupul pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului VI al 

Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 - 2016 

”Respectarea drepturilor omului în sectorul justiției” 

 

Marți, 17 decembrie 2013  

 

Locul desfășurării: Sala mare, et. 2, Ministerul Justiției, str. 31 August 1989, nr. 82. 

Moderator: Dl. Victor Zaharia, preşedintele Grupului sectorial pentru Pilonul VI 

 

 

 

13:00– 13:30 

 

Discuţii pe marginea următoarelor acţiuni: 
6.3.4. p.3 -  Elaborarea metodologiei de planificare individuală a executării pedepsei de 

către copiii aflați în detenţie; (Trimestrul I-IV, 2013) 

6.3.4. p.5 - Elaborarea unor programe de pregătire a copiilor pentru eliberarea din 

detenţie. (Trimestru III 2012 – Trimestrul IV 2013) 

6.4.2. p.1 -  Analiza detaliată a necesităţilor financiare ale instituţiilor penitenciare în 

vederea sporirii graduale a resurselor financiare alocate acestor instituții. (Trimestrul I-

IV, 2013) 

6.5.6. p. 1- Efectuarea unui studiu comparativ privind politica de angajare şi sistemul de 

recrutare a personalului în instituţiile penitenciare şi privind demilitarizarea completă a 

sistemului penitenciar. (Trimestrul IV, 2012  Trimestrul III, 2013) 

6.5.9.p.1 - Modificarea cadrului normativ în vederea revizuirii şi optimizării sistemului 

de activități educative, ocupaţionale şi a altor activități sociale oferite deţinuţilor. 

(Trimestrul IV, 2013 – Trimestrul II, 2014) 

Vladimir COJOCARU - Departamentul Instituțiilor Penitenciare 

 

6.5.3.p.3 -  Elaborarea şi implementarea unui proiect-pilot privind asistenţa psihosocială 

la etapa presentenţială. (Trimestrul III-IV,2013) 

6.3.3.p.6 -  Evaluarea necesarului de resurse financiare, materiale şi umane pentru 

funcționarea sistemului de probaţiune. (Trimestrul I-IV, 2013) 

6.5.7.p.1- Elaborarea/modificarea codurilor etice ale consilierului de probațiune și ale 

angajatului din sistemul penitenciar. (Trimestrul III, 2012 – Trimestrul IV, 2013) 

Vladimir POPA - Oficiul Central de Probațiune 

Vladimir COJOCARU - Departamentul Instituțiilor Penitenciare 

 

6.4.2.p.2 - Instalarea echipamentelor de supraveghere video în toate locurile de detenţie. 

(Trimestrul I , 2012 -  Trimestrul IV, 2013) 

Ruslan OJOG - MAI 

 

6.1.1.p.1 -  Efectuarea unui studiu al cadrului normativ privind activitatea,  componenţa 

şi criteriile de selectare a judecătorilor Curţii Constituţionale; (Trimestrul I-IV, 2013) 

Rodica SECRIERU - Curtea Constituţională  

 

6.3.1.p.2 -  Evaluarea necesităţilor de instruire a persoanelor care lucrează cu copiii 

aflați în contact cu sistemul justiţiei,  modificarea şi/sau elaborarea programelor de 

instruire pentru aceştia. (Trimestrul I-IV, 2013) 
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6.3.3.p.5 - Elaborarea metodologiei de  evaluare a performanţei consilierilor de 

probaţiune juvenilă. (Trimestrul I, 2013, Trimestrul IV, 2014) 

6.4.1.p.3 - Elaborarea programului de instruire a judecătorilor, procurorilor şi ofiţerilor 

de urmărire penală privind aplicarea măsurilor preventive și a altor măsuri procesuale de 

constrîngere. (Trimestrul I-IV, 2013) 

Eugenia CHISTRUGA - Institutul Naţional al Justiţiei 

 

6.3.4. p. 2 -  Monitorizarea măsurii de arest preventiv aplicată în privinţa minorilor şi, 

după caz,  elaborarea proiectului de modificare a legislației. (Trimestrul I, 2013, 

Trimestrul IV, 2014) 

Olga VACARCIUC - Centrul pentru Drepturile Omului 

 

 

 

13:30- 14:00 

 

  

Discuţii cu privire la planul de activitate al grupului sectorial pentru anul 

2014. 

 

 

 

14:00 - 14:20 

 

 

Discuţii generale privind raportul anual 2013. 
 

 

 

14:20 - 14:35 

 

 

Modificarea Metodologiei de monitorizare a planului de acțiuni. 

Olivia PÎRȚAC - Expert coordonare și monitorizare, Proiect UE „Suport în 

coordonarea implementării reformei în domeniul justiției” 

 

 

14:35- 15:00 

 

 

Concluzii, discuții generale și stabilirea subiectelor principale pe ordinea de 

zi a următoarei ședințe. 

 

 

 


