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Grupul de lucru pentru coordonarea şi monitorizarea implementării Pilonului VI al Strategiei de Reformă a Sectorului 

Justiţiei –  

Respectarea drepturilor omului în sectorul justiţiei  

 

 

 

PLAN de ACTIVITATE –2014 

 

SECȚIUNEA I: Planul de activitate al Grupului de Lucru 

Nr. Activitate Implementator Detalii privind 

implementarea 

acţiunii 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  Şedinţe Grupul de lucru Şedinţe lunare x x x x x x x  x x x x 

2.  Identificarea priorităţilor pentru asistenţă externă 

pentru 2015 

Grupul de lucru      x        

3.  Elaborarea şi aprobarea Planului anual 2014 de 

implementare a Strategiei 

Grupul de lucru   x           

4.  Elaborarea rapoartelor de activitate intermediare 

de către instituţiile cheie responsabile pentru 

implementarea Strategiei şi Planului de acţiuni  

Instituţiile responsabile de 

implementare 

Până la 15 iulie 2014      x x      

5.  Recepţionarea rapoartelor de activitate 

intermediare de la instituţiile cheie responsabile 

pentru implementarea Strategiei şi Planului de 

acţiuni pentru perioada pînă în 15 iulie 2014 

Secretariatul Grupului de 

lucru 

Până la 15 august 2014       x     x 

6.  Aprobarea raportului intermediar cu privire la 

implementarea Strategiei în 2014 

Grupul de lucru Până la 15 septembrie 

2014 

        x    

7.  Elaborarea raportului anual al Grupului de lucru  Secretariatul Grupului de 

lucru 

Raportul se elaborează 

în baza rapoartelor 

          x x 
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prezentate de instituţii 

şi în baza conţinutului 

proceselor verbale ale 

şedinelor Grupului de 

lucru până la 31 

ianuarie 2015 şi se 

aprobă de Grupul de 

lucru pînă la 10 

februarie 2015. 

 

 

SECȚIUNEA II: Planul de implementare al Strategiei și Planului de Acțiuni pentru Pilonul VI / anul 2014 

 

 

 

A.  ACȚIUNI RESTANTE 2013/ DE IMPLEMENTAT ÎN 2014 

 

Nr. Acţiune / Subacţiune Implementator Detalii privind 

implementarea 

acţiunii 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6.1.1.p.1 Efectuarea unui studiu al cadrului 

normativ privind activitatea,  componenţa 

şi criteriile de selectare a judecătorilor 

Curţii Constituţionale 

Curtea Constituţională, 

Ministerul Justiţiei 

Termen:                      

A se implementa pe 

parcursul anului 2013 

(trimestrul I-IV, 2013) 

Indicatori:               

 1. Grup de lucru 

creat                            

2. Studiu efectuat şi 

recomandări 

formulate 
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 Elaborarea studiului CC  x x x x x x       

6.2.4.p.1 Efectuarea unui studiu privind activitatea 

avocatului parlamentar  pentru protecția 

drepturilor copilului, inclusiv  

oportunitatea creării instituției avocatul 

copilului ca instituție separată  

 

Centrul pentru Drepturile 

Omului 

Termen:                      

A se implementa pe 

parcursul anului 2013 

(trimestrul I-IV, 2013) 

Indicatori:              

Studiu efectuat şi 

recomandări 

formulate 

            

   Notă: Acțiune desută             

6.3.2.p.1 Elaborarea comentariilor  la legislația 

privind instrumentarea cauzelor cu copii 

victime sau copii martori ai infracţiunilor 

Procuratura Generală,      

Consiliul Superior al 

Magistraturii,                    

Ministerul Afacerilor 

Interne,                    

Consiliul Naţional pentru 

Asistenţa Juridică 

Garantată de Stat 

Termen:                      

A se implementa pe 

parcursul anului 2013 

(trimestrul I-IV, 2013) 

Indicatori:              

Comentarii elaborate 

şi publicate 

            

a. Crearea grupului de lucru PG   x x          

b. Organizarea şedinţelor grupului de lucru PG    x x         

c. Pregătirea materialelor şi elaborarea 

comentariilor 

PG,                                             

CSM,                                  

MAI,                                                                

CNAJGS 

    x x x       

d. Publicarea comentariilor elaborate PG       x       

6.3.4. p.5 Elaborarea unor programe de pregătire a 

copiilor pentru eliberarea din detenţie 

Ministerul Justiţiei Termen:                      

A se implementa pe 

parcursul anilor 2012-

2013 ( trimestrul III,  

2012 – trimestrul IV, 
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2013) 

Indicatori:              

Programe elaborate 

a. Şedinţe ale grupului de lucru DIP  x x x x x x       

b. Programe de pregătire pentru eliberare 

elaborate 

DIP      x x       

6.3.5.p.1 Analiza cadrului normativ referitor la 

colectarea şi   privind copiii care intră în 

contact cu sistemul justiţiei şi, după caz, 

elaborarea unui proiect de modificare a 

acestuia 

Centrul pentru Drepturile 

Omului,                             

Ministerul Afacerilor 

Interne,                          

Procuratura Generală, 

Ministerul Justiţiei, 

Consiliul Superior al 

Magistraturii,        

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi  

Familiei,                       

Biroul Naţional de 

Statistică 

Termen:                      

A se implementa pe 

parcursul anului  2013 

( trimestrul I-IV, 

2013) 

Indicatori:                  

1. Analiză efectuată şi 

recomandări 

formulate                       

2. După caz, proiect 

de modificare a 

cadrului  normativ, 

elaborat şi remis spre 

examinare Guvernului 

            

a. Definitivarea analizei cadrului normativ 

referitor la colectarea şi prelucrarea datelor 

privind copiii care intră în contact cu 

sistemul justiţiei şi, după caz, elaborarea 

unui proiect de modificare a acestuia 

 

CpDOM    x          

b. Formularea propunerilor de modificare a 

cadrului normativ după caz 

CpDOM    x          

6.4.2.p.1 Analiza detaliată a necesităţilor 

financiare ale instituţiilor penitenciare în 

vederea sporirii graduale a resurselor 

financiare alocate acestor instituții 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Finanţelor 

 

Termen:                      

A se implementa pe 

parcursul anului  2013 

( trimestrul I-IV, 
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 2013) 

Indicatori:                   

Analiză efectuată şi 

recomandări 

formulate 

 

 Elaborarea Regulamentului în privinţa 

estimării necesităţilor financiare pentru 

activitatea instituţiilor penitenciare în 

conformitate cu standardele naţionale şi 

internaţionale în domeniul executării 

pedepselor şi măsurilor privative de 

libertate 

DIP  x x x x x x       

6.4.3.p.2 Crearea unor mecanisme disciplinare 

interne, independente de examinare a 

plîngerilor privind actele de tortură și 

alte rele tratamente 

Procuratura Generală, 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

Centrul Național 

Anticorupție 

Termen:                      

A se implementa pe 

parcursul anului  2012 

( trimestrul I-IV,2012) 

Indicatori:                   

1. Regulament 

elaborat 

2. Numărul de 

plîngeri examinate 

 

            

a. Definitivarea proiectului Ordinului 

interdepartamental privind aprobarea 

Regulamentului de examinare a plîngerilor 

privind actele de tortură și alte rele 

tratamente 

PG,                                   

Ministerul Justiţiei,                      

MAI,                                              

CNA 

 x x x x         

b. Constatarea şi examinarea cazurilor de 

tortură, tratament inuman şi degradant  

PG  x x x x x x x x x x x x 

6.4.3.p.4 Elaborarea proiectului de modificare a 

cadrului normativ în vederea 

subordonării directe a procurorilor 

antitortură Procuraturii Generale 

Ministerul Justiţiei, 

Procuratura Generală 

Termen:                      

A se implementa pe 

parcursul anului  2012 

( trimestrul I-IV,2012) 
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Indicatori:                   

Proiect de modificare 

a cadrului normativ, 

elaborat şi remis spre 

examinare Guvernului 

a. Definitivarea proiectului de modificare a 

Legii cu privire la Procuratură şi altor acte 

normative 

PG,                                     

Ministerul  Justiţiei, 

 

Notă:  Acțiunea se află 

în corelaţie cu acţiunile 

propuse pentru 

realizare prevăzute la 

domeniul 2.2.5.p.2 şi 

2.2.6.p.2, care vor fi 

executate concomitent 

în baza Concepţiei 

elaborate de reformare 

a Procuraturii 

  x x x x       

b. Remiterea proiectului de Lege pentru 

avizare şi consultare publică 

PG,                                     

Ministerul  Justiţiei, 

 

      x x x     

c. Remiterea proiectului de modificare a 

cadrului normativ, spre examinare 

Guvernului 

PG,                                     

Ministerul  Justiţiei, 

 

        x x    

6.4.4.p.1 Elaborarea conceptului sistemului de 

evidenţă a cazurilor de reţinere, arest şi 

detenţie; după caz, elaborarea proiectului 

de modificare a cadrului normativ 

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

Procuratura Generală, 

Centrul Național Anti 

corupție, 

Serviciul Vamal, 

Ministerul Justiţiei 

Termen:                      

A se implementa pe 

parcursul anului  2012 

( trimestrul II-IV, 

2012) 

Indicatori:                

1.Grup de lucru creat 

2. Concept elaborat 

3. După caz, proiect 

de modificare a 

cadrului normativ, 

elaborat şi remis spre 

examinare Guvernului 
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   Notă: Inițiativa 

executării acțiunii a 

fost preluată de MJ 

(nr.01/2746 din 

27.03.13). La solicitare, 

MAI a delegat 2 

angajați în grupul de 

lucru 

            

6.4.5.p.1 Elaborarea proiectului de modificare a 

cadrului normativ pentru asigurarea 

independenţei 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 contradic-

ţiilor în ceea ce priveşte calificarea 

acţiunilor drept acte de tortură şi pentru 

înăsprirea pedepselor pentru actele de 

tortură în corelare cu gravitatea acestora 

 

Ministerul Justiţiei, 

Centrul pentru Drepturile 

Omului, 

Procuratura Generală, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

Centrul Național 

Anticorupție, 

Serviciul Vamal, 

Ministerul Sănătăţii 

Termen:                      

A se implementa pe 

parcursul anului  2012 

( trimestrul I-IV, 

2012) 

Indicatori:                

Proiect de modificare 

a cadrului normativ 

elaborat 

            

a. Elaborarea planului de implementare a 

opţiunii selectate de către CIPS în privinţa 

PPP „Servicii medicale de calitate pentru 

persoanele deţinute în penitenciare” 

DIP  x x x x x x       

b. Implementarea opţiunii selectate de către 

CIPS în privinţa PPP „Servicii medicale de 

calitate pentru persoanele deţinute în 

penitenciare” 

DIP        x x x x x x 

6.4.6.p.1 Elaborarea cadrului normativ necesar 

pentru reabilitarea victimelor torturii şi 

altor rele tratamente 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi Familiei 

Termen:                      

A se implementa pe 

parcursul anului  2012 

( trimestrul I-IV, 

2012) 

Indicatori:                

Proiect de act 

normativ elaborat şi 
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remis spre examinare 

Guvernului 

a. Remiterea proiectului spre avizare Ministerul Justiției Proiect remis spre 

avizare 

 x x          

b. Consultarea publică a proiectului Ministerul Justiției Consultări publice 

desfășurate 

  x x         

c. Definitivarea proiectului Ministerul Justiției Proiect definitivat     x        

d. Expertizarea proiectului Ministerul Justiției Expertize realizate      x       

e. Remiterea proiectului spre examinare 

Guvernului  

Ministerul Justiției Proiect remis 

Guvernului 

     x       

6.5.1.p.1 Elaborarea Concepției de dezvoltare a 

instituției probațiunii care să contribuie 

la siguranța comunității prin reabilitarea 

efectivă în societate a delincvenților 

 

Ministerul Justiţiei 

 

Termen:                      

A se implementa pe 

parcursul anilor  

2012-2013 (trimestrul 

IV, 2012 -  trimestrul 

I, 2013) 

Indicatori:                             

1. Studiu efectuat şi 

recomandări 

formulate 

2. Concepţia elaborată 

şi aprobată 

            

 Aprobarea Concepției de dezvoltare a 

instituției probațiunii 

OCP    x          

6.5.1.p.4 Elaborarea standardului ocupaţional al 

consilierului de probaţiune şi corelarea 

indicatorilor de performanţă pentru 

activitatea de probaţiune cu noul sistem 

de indicatori de performanţă pentru 

sectorul justiţiei 

 

Ministerul Justiţiei 

 

Termen:                      

A se implementa pe 

parcursul anului  2013 

(trimestrul II-IV, 

2013) 

Indicatori:                 

1. Standardul 
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ocupaţional al 

consilierului de 

probaţiune elaborat 

2. Indicatori de 

performanţă 

modificaţi 

a. Selectarea experților pentru elaborare 

standardului ocupaţional al consilierului de 

probaţiune 

 

 

OCP   x           

b. Elaborarea standardului ocupaţional al 

consilierului de probaţiune 

 

 

OCP     x         

c. Aprobarea standardului ocupaţional al 

consilierului de probaţiune 

 

OCP      x        

6.5.3.p.3 Elaborarea şi implementarea unui 

proiect-pilot privind asistenţa 

psihosocială la etapa presentenţială 

Ministerul Justiţiei Termen:                      

A se implementa pe 

parcursul anului  2013 

(trimestrul III-IV, 

2013) 

Indicatori:                 

1. Zona de 

implementare a 

proiectului-pilot 

identificată 

2. Proiect-pilot 

elaborat şi 

implementat 

            

a. Instruirea personalului 

 

 

 

DIP  x            
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b. Implementarea proiectului 

 

DIP    x          

6.5.4.p.1 Elaborarea strategiei de comunicare cu 

publicul și cu partenerii serviciului de 

probațiune. 

 

Ministerul Justiţiei Termen:                      

A se implementa pe 

parcursul anilor 2012-  

2013 (trimestrul 

IV,2012, trimestrul -I, 

2013) 

Indicatori:                 

Strategie elaborată şi 

aprobată 

            

 Aprobarea Strategiei de Ministerul Justiției OCP    x          

 

 

B. ACȚIUNI CARE URMEAZĂ A FI REALIZATE ȘI MONITORIZARE ÎN ANUL 2014 

 

 

Nr. Acţiune/Subacţiune Implementator Detalii privind 

implementarea 

acţiunii 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6.1.1.p.2 Elaborarea proiectului de modificare a 

Constituţiei în partea ce ține de 

componenţa şi criteriile de selectare a 

judecătorilor Curții Constituţionale 

Ministerul Justiţiei,               

Curtea Constituţională 

Termen:                      

A se implementa pe 

parcursul anului 2014 

(trimestrul I-IV, 2014) 

 

Indicatori:               

Proiect de lege 

elaborat şi remis spre 

examinare Curţii 
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Constituţionale 

a. Crearea grupului de lucru Ministerul Justiției Grup de lucru creat x            

b. Elaborarea proiectului de modificare a 

Constituției 

Grupul de lucru Proiect elaborat  x x x         

c. Remiterea proiectului spre avizare Ministerul Justiției Proiect remis spre 

avizare 

   x x        

d. Consultarea publică a proiectului Ministerul Justiției Consultări publice 

desfășurate 

    x x       

e. Definitivarea proiectului Ministerul Justiției și Grupul 

de lucru 

Proiect definitivat       x      

f. Expertizarea proiectului Ministerul Justiției Expertize realizate       x      

g. Remiterea proiectului spre examinare 

Guvernului  

Ministerul Justiției Proiect remis 

Guvernului 

       x     

6.1.2.p.1 Efectuarea unui studiu al cadrului 

normativ privind activitatea Curţii 

Constituţionale, inclusiv a procedurilor de 

examinare a sesizărilor înaintate Curții 

Curtea Constituţională, 

Ministerul Justiţiei 

Termen:                           

A se implementa pe 

parcursul anilor 2013-

2014 

Indicatori:                  

1.Grup de lucru creat    

2. Studiu efectuat şi 

recomandări 

formulate 

            

 Elaborarea studiului CC  x x x x x x       

6.1.3.p.1  Efectuarea unui studiu al cadrului 

normativ privind activitatea Curţii 

Constituţionale,  inclusiv   spectrul de 

subiecţi cu drept de sesizare a Curţii 

Curtea Constituţională, 

Ministerul Justiţiei 

Termen:                               

A se implementa pe 

parcursul anilor 2013-

2014 

Indicatori:                  
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1.Grup de lucru creat    

2. Studiu efectuat şi 

recomandări 

formulate 

 Elaborarea studiului CC  x x x x x x       

6.1.4. p.1 Modificarea structurii interne a Curţii 

Constituţionale 

Curtea Constituţională Termen:                      

A se implementa pe 

parcursul anului 2014 

(trimestrul I-IV, 2014) 

Indicatori:                  

1. Analiza funcţiilor şi 

a structurii instituției 

efectuată şi 

recomandările 

formulate                   

2. Noua structură  a 

Curţii Constituţionale 

aprobată 

            

   Notă: Structura Curții 

Constituționale a fost 

modificată în anul 

2012. 

            

6.2.2.p.2 Elaborarea planului de dezvoltare 

instituţională a Centrului pentru 

Drepturile Omului, inclusiv a proiectului 

de modificare a cadrului normativ 

privind finanţarea instituţiei 

Centrul pentru Drepturile 

Omului 

Termen:                           

A se implementa pe 

parcursul anilor 2013-

2014-trimestru I, 2015 

Indicatori:                      

Plan de dezvoltare 

instituţională elaborat 

şi implementat 

            

 Elaborarea planului de acțiuni pentru anul 

2014 

CpDOM  x            
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6.2.3.p.2 Instruirea personalului Centrului pentru 

Drepturile Omului şi al reprezentanțelor 

acestuia pentru ridicarea nivelului de 

calificare profesională 

Centrul pentru Drepturile 

Omului, 

Academia de Administrare 

Publică, Institutul Naţional 

al Justiţiei 

Termen:                          

A se implementa pe 

parcursul anilor 2013-

2016 

Indicatori:                             

1. Numărul de cursuri 

organizate                  

2. Numărul de 

persoane instruite 

     x      x 

a. Elaborarea planului de formare continuă CpDOM/ INJ  x     x       

b. Identificarea formatorilor CpDOM / INJ  x     x       

c. Elaborarea agendelor CpDOM / INJ  x x x x x x x x x x x x 

d. Organizarea cursurilor de instruire pentru 

colaboratorii CpDOM 

INJ / CpDOM       x      x 

6.2.3.p.4 Organizarea forumului anual de discuții 

între  avocatul parlamentar și grupuri ale 

societăţii civile care activează în domeniul 

drepturilor omului 

Centrul pentru Drepturile 

Omului 

Termen:                                   

A se implementa pe 

parcursul anilor 2012-

2016 

Indicatori:                    

1. Forum  organizat  

anual                                    

2. Numărul  de 

participanţi şi de 

propuneri  formulate 

în cadrul forumului 

         x   

6.2.4.p.2 Cursuri de instruire privind drepturile 

copilului pentru personalul Centrului 

pentru Drepturile Omului 

Centrul pentru Drepturile 

Omului 

Termen:                                   

A se implementa pe 

parcursul anilor 2013-

2016 (trimestrul III, 

2013 – trimestrul  IV, 

2016) 

Indicatori:                    
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1. Numărul  de 

cursuri desfăşurate                   

2. Numărul de 

personal instruit 

 

a. Elaborarea planului de instruire semestrial CpDOM  x     x       

b. Identificarea formatorilor CpDOM  x     x       

c. Instruirea personalului CpDOM  x x x x x x x x x x x x 

6.3.1.p.3 Organizarea cursurilor de instruire 

iniţială sau/şi continuă a persoanelor care 

lucrează cu copiii aflați în contact cu 

sistemul justiţiei 

 

Institutul Naţional al 

Justiţiei,                    

Academia de Administrare 

Publică,                         

Academia „Ştefan cel 

Mare”,                      

Consiliul Superior al 

Magistraturii,             

Procuratura Generală, 

Ministerul Justiţiei,      

Ministerul Afacerilor 

Interne,                 

Ministerul Educaţiei,    

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei,                      

Consiliul de Mediere,     

Institutul Naţional al 

Justiţiei,                        

autorităţile                

administraţiei publice locale 

Termen:                      

A se implementa pe 

parcursul  anilor 2014 

- 2016 (trimestrul I, 

2014 – trimestrul  IV, 

2016) 

Indicatori:                           

1. Numărul de cursuri 

desfăşurate 

2.Numărul de 

persoane instruite 

            

a. Identificarea Formatorilor INJ  x x x          

b. Elaborarea agendelor INJ    x x x        
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c. Organizarea seminarelor INJ     x x        

6.3.1.p.4 Ajustarea la standardele europene şi 

internaţionale a cadrului normativ ce 

reglementează modul de soluţionare a 

cauzelor penale în care sînt implicaţi copii 

Procuratura Generală,  

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Afacerilor 

Interne,                               

Centrul pentru Drepturile 

Omului,                  

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei,                

Ministerul Educaţiei 

Termen:                      

A se implementa pe 

parcursul  anului 2014 

(trimestrul I-IV, 2014) 

Indicatori:                  

1. Studiu efectuat şi 

recomandări 

formulate                   

2. Proiect de 

modificare a cadrului 

normativ, elaborat şi 

remis spre examinare  

Guvernului 

            

a. Crearea unui grup de lucru  PG 

 

  x x          

b. Elaborarea studiului şi formularea 

recomandărilor  

PG 

Ministerul Justiţiei,                      

MAI,                               

CpDOM,                        

MMPSF,                                         

Ministerul Educației 

    x x x x      

c. Elaborarea proiectului de completare şi 

modificare a cadrului normativ remis spre 

examinare guvernului 

Grupul de lucru 

 

        x x x x  

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:                     

Acţiune continuă din 

2012 până în 2016       

 

Indicatori:                          

Listă întocmită şi 

actualizată periodic 

            

 Actualizarea listelor şi aprobarea de către 

CNAJGS 

CNAJGS       x      x 
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6.3.1.p.6 Elaborarea ghidurilor metodologice 

pentru avocaţii specializaţi în asistenţa 

juridică garantată de stat în cauzele care 

implică copiii 

 

Consiliul Naţional pentru 

Asistenţa Juridică 

Garantată de Stat, 

Uniunea Avocaţilor, 

Institutul Naţional al 

Justiţiei 

Termen:                     

Acţiune continuă din 

2012 până în 2016 

 

Indicatori:                     

Ghiduri elaborate şi 

diseminate 

            

a. Diseminarea ghidurilor CNAJGS    x x x x x x x x x x 

b. Elaborarea/ actualizarea ghidului 

metodologic 

CNAJGS           x x x 

6.3.1.p.7 Instruirea avocaţilor specializaţi în 

asistenţa juridică garantată de stat în 

cauzele  care implică copii 

 

Institutul Naţional al 

Justiţiei, Consiliul Naţional 

pentru Asistenţa Juridică 

Garantată de Stat 

Termen:                     

Acţiune continuă din 

2013 până în 2016       

 

Indicatori:                          

1.Număr de cursuri 

desfăşurate 

2. Numărul de avocaţi 

instruiţi 

            

a. Elaborarea a planului de formare continuă INJ  x x x x         

b. Identificarea  formatorilor pentru această 

tematică 

INJ  x x x x         

c. Elaborarea agendelor  

Organizarea seminarelor 

INJ  x x x x         

6.3.2.p.2 Amenajarea în incinta instanţelor de 

judecată, a procuraturilor și a 

comisariatelor  de poliţie a spațiilor 

destinate asistenţei şi audierii copiilor 

Ministerul Justiţiei, 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

Procuratura Generală, 

Ministerul Afacerilor 

Interne 

Termen:                                

Acţiune continuă din 

2013 până în 2016 

 

Indicatori:                  

Numărul de  spaţii 

amenajate în cadrul 

instanţelor de 

judecată, 

procuraturilor, 

comisariatelor de 
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poliţie 

a. Crearea grupului de lucru Ministerul Justiţiei Grup de lucru creat             

b. Modificarea cadrului normativ existent Grupul de lucru Cadrul normative 

modificat 

x x x          

c. Amenajarea spațiilor destinate asistenţei şi 

audierii copiilor, procurarea tehnicii 

necesare audierii acestora, instruirea 

persoanelor care efectuează audierea 

PG 

MAI 

Spații amenajate, 

tehnică procurată, 

personal instruit 

x x x x x x x x x x x x 

6.3.3.p.2 Elaborarea programelor de probaţiune 

pentru copii 

Ministerul Justiţiei Termen:                                

A se implementa pe 

parcursul  anului 

2013-2014 (trimestrul 

III-IV, 2013, 

trimestrul - I-II, 2014) 

 

Indicatori:                 

Programe elaborate şi 

aprobate 

            

a. Selectarea experților pentru elaborare 

 

OCP     x         

b. Elaborarea programelor 

 

OCP      x        

c. Aprobarea programelor OCP       x       

6.3.3.p.3 Asigurarea recrutării consilierilor de 

probațiune juvenilă cu studii în domeniul 

psihologiei și asistenței sociale 

Ministerul Justiţiei 

 

Termen:                                

Acţiune continuă din 

2012 până în 2016  

 

Indicatori:                 

Numărul  de consilieri 

de probaţiune cu 

studii în domeniul 
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psihologiei şi asistenţei 

sociale recrutaţi 

 Anunțarea concursului și selectarea 

 

OCP           x   

6.3.3.p.4 Instruirea consilierilor de probaţiune 

juvenilă 

 

Institutul Naţional al 

Justiţiei, 

Ministerul Justiţiei 

 

Termen:                                

Acţiune continuă din 

2013 până în 2016 

 

Indicatori:                           

1.  Numărul de 

cursuri desfăşurate                   

2. Numărul 

consilierilor de 

probaţiune instruiţi 

            

a. Elaborarea a planului de formare continuă 

 

INJ  x x x x x        

b. Identificarea Formatorilor 

 

INJ / OCP  x x x x x        

c. Elaborarea agendelor  

 

INJ  x x x x x        

d. Organizarea seminarelor 

 

INJ/ OCP  x x x x x x    x   

6.3.3.p.5 Elaborarea metodologiei de  evaluare a 

performanţei consilierilor de probaţiune 

juvenilă 

Institutul Naţional al 

Justiţiei, 

Ministerul Justiţiei 

Termen:                                

A se implementa din 

2013 până în 2014 

 

Indicatori:                           

1. Metodologie 

elaborată şi  aprobată        

2. Numărul  de 
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consilieri de 

probaţiune evaluaţi 

 Evaluarea consilierilor INJ   x           

6.3.4.p.2 Monitorizarea măsurii de arest preventiv 

aplicată în privinţa minorilor şi, după caz,  

elaborarea proiectului de modificare a 

legislației 

Centrul pentru Drepturile 

Omului, 

Ministerul Justiţiei, 

Procuratura Generală, 

Consiliul Superior al 

Magistraturii 

Termen:                                

A se implementa pe 

parcursul anilor 2013 

şi 2014 

Indicatori: 

1.Monitorizare 

desfăşurată 

2. După caz, proiect 

de lege elaborat şi 

remis spre examinare 

Guvernului 

x x x x x x x x x x x x 

a. Monitorizarea condițiilor de detenție în 

izolatoarele de urmărire penală, conform 

atribuțiilor CpDOM 

CpDOM  x x 

 

x x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

   

b. După caz, formularea propunerilor de 

modificare a legislației 

CpDOM           x   

6.3.4.p.6 Elaborarea şi implementarea unor 

programe de învăţământ general şi 

vocaţional pentru copiii aflaţi în detenţie 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Educaţiei 

Termen:                      

A se implementa pe 

parcursul trimestrelor 

III şi IV ale anului 

2012 şi pînă la finele 

anului 2016 

Indicatori:              

Programe elaborate şi 

implementate 

            

 Implementarea programelor de învăţământ 

general şi vocaţional pentru copiii aflaţi în 

detenţie 

DIP  x x x x x x x x x x x x 

6.3.5.p.2 Colectarea şi prelucrarea datelor privind 

copiii care intră în contact cu sistemul  

Centrul pentru Drepturile 

Omului, Ministerul 

Termen:                      

A se implementa pe 
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justiţiei, publicarea anuală a acestora pe 

paginile web ale autorităţilor publice 

responsabile 

Afacerilor Interne, 

Procuratura Generală, 

Ministerul Justiţiei, 

Consiliul Superior al 

Magistraturii, 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi  

Familiei, 

Biroul Naţional de 

Statistică 

parcursul anilor 2013-

2016 

Indicatori:                       

Date colectate, 

prelucrate, publicate 

anual şi accesibile 

publicului 

 

a. Întocmirea formularelor de evidenţă 

statistică în privinţa copiilor în detenţie 

DIP  x x x x x x x x x x x x 

b. Publicarea raportului statistic pe pagina 

web a DIP 

DIP  x x x x x x x x x x x x 

6.3.5.p.3 Instruirea specialiştilor din cadrul 

autorităților publice cu privire la 

colectarea şi prelucrarea datelor statistice 

în conformitate cu sistemul indicatorilor 

internaţionali de justiţie juvenilă 

Institutul Naţional al 

Justiţiei, 

Academia „Ştefan cel 

Mare” 

Termen:                           

A se implementa pe 

parcursul anilor 2013-

2016 

Indicatori: 1. 

Numărul de cursuri 

desfăşurate 

2. Numărul de 

specialişti instruiţi  

            

   Notă: Această activitate 

va fi realizată în 

colaborare cu 

UNICEF, în funcţie de 

realizarea acțiunilor 

6.3.5.p.1 şi 6.3.5.p.2. 

 

            

6.4.1.p.4 Organizarea cursurilor de instruire a 

judecătorilor, procurorilor şi ofiţerilor de 

urmărire penală privind aplicarea 

măsurilor preventive și a altor măsuri 

procesuale de constrîngere 

Institutul Naţional al 

Justiţiei, 

Academia „Ştefan cel 

Mare” 

Termen:                           

A se implementa 

începînd cu trimestrul 

III 2013 şi pe 

parcursul 2014 

            



21 

 

 Indicatori: 1. 

Numărul  de cursuri 

desfăşurate 

2. Numărul de 

persoane instruite  

a. Identificarea  formatorilor pentru această 

tematică 

INJ  x x  x x x       

b. Elaborarea agendelor INJ  x x  x x x       

c. Organizarea seminarelor INJ  x x  x x x       

6.4.1.p.5 Monitorizarea aplicării prevederilor 

legale privind măsurile preventive și alte 

măsuri procesuale de constrîngere 

Ministerul Justiţiei,        

Consiliul Superior al 

Magistraturii,                    

Consiliul Superior al 

Procurorilor,                 

Ministerul Afacerilor 

Interne,                                

Centrul pentru Combaterea 

Crimelor Economice şi 

Corupţiei,                 

Serviciul Vamal 

Termen:                       

A se implementa pe 

parcursul anului 2014 

(trimestrul I-IV 2014)  

                     

Indicatori:                  

1. Monitorizare 

desfăşurată                 

2. Raport de 

monitorizare întocmit 

şi diseminat 

 

 

            

a. Iniţierea procesului de monitorizare Ministerul Justiţiei Proces de monitorizare 

iniţiat 
x x           

b. Prezentarea rapoartelor de monitorizare CSM, 

CSP, 

MAI,                                

CNA, 

Serviciul Vamal 

Rapoarte de 

monitorizare verificate 

şi publicate pe pagina 

web  

         x x  

c. Elaborarea Raportului general de 

monitorizare 

Ministerul Justiţiei Raport general 

elaborat şi remis 

Guvernului 

           x 
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d. Întocmirea formularelor de evidenţă 

statistică în privinţa persoanelor deţinute în 

arrest preventiv 

DIP  x x x x x x x x x x x x 

6.4.2.p.3 Elaborarea şi implementarea planurilor 

de construcţie sau reconstrucție a sediilor 

instituțiilor de detenţie 

Ministerul Justiţiei Termen:                       

A se implementa pe 

parcursul anilor 2014-

2016 (trimestrul I, 

2014 – trimestrul IV, 

2016)                      

Indicatori:                 1. 

Planuri de construcţie 

/reconstrucţie 

elaborate         

2.Numărul  de  sedii 

construite/ 

reconstruite                  

            

a. Elaborarea planurilor de construcţie sau 

reconstrucţie a sediilor instituţiilor de 

detenţie 

DIP  x x x x x x x x x x x x 

b. Implementarea planurilor de construcţie sau 

reconstrucţie a sediilor instituţiilor de 

detenţie 

DIP  x x x x x x x x x x x x 

6.4.3.p.5 Instruirea lucrătorilor instituţiilor ce 

asigură detenţia persoanelor în domeniul 

prevenirii şi combaterii torturii  şi a 

relelor tratamente 

 

Procuratura Generală, 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

Centrul pentru Combaterea 

Crimelor Economice şi 

Corupţiei, 

Ministerul Sănătăţii, 

Institutul Naţional al 

Justiţiei, 

Academia „Ştefan cel 

Mare” 

Termen:                       

A se implementa pe 

parcursul anilor 2013-

2014  

Indicatori:                             

1. Numărul de cursuri 

desfăşurate                            

2. Numărul  de 

persoane instruite 

            

a. Identificarea  formatorilor   INJ , 

PG, 

Academia „Ştefan cel Mare” 

 x x x          
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b. Elaborarea agendelor INJ  x x x          

c. Instruirea personalului care va ţine evidenţa 

cazurilor de reţinere, arest şi detenţie 

INJ, 

PG, 

Ministerul Justiţiei, 

MAI, 

CNA, 

Ministerul Sănătăţii, 

Academia „Ştefan cel 

Mare”” 

    x x x x x x x x x 

d. Instruirea colaboratorilor sistemului 

penitenciar în domeniul prevenirii şi 

combaterii torturii  şi a relelor tratamente 

INJ/ DIP  x x x x x x x x x x x x 

6.4.3.p.6 Monitorizarea permanentă a locurilor de 

detenţie, inclusiv prin  efectuarea 

controalelor inopinate 

Centrul pentru Drepturile 

Omului, 

Procuratura Generală, 

Mnisterul Justiţiei, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

Centrul pentru Combaterea 

Crimelor Economice şi 

Corupţiei, 

Ministerul Sănătăţii 

Termen:                       

A se implementa pe 

parcursul anilor 2013-

2014  

Indicatori: 

1.Monitorizare 

desfăşurată                            

2. Rapoarte de 

monitorizare 

întocmite şi difuzate              

3. Numărul de 

controale efectuate 

 

            

a. Vizite preventive și de monitorizare în 

locurile care asigură detenția persoanelor 

CpDOM  x x x x x x x x x x x x 

b. Întocmirea rapoartelor asupra vizitelor 

efectuate 

CpDOM  x x x x x x x x x x x x 

c. Desfăşurarea controalelor planificate şi 

inopinate în instituţiile penitenciare 

CpDOM  x x x x x x x x x x x x 

6.4.4.p.2 Organizarea cursurilor de instruire a 

personalului care va ţine evidenţa 

Procuratura Generală, 

Ministerul Afacerilor 

Termen:                       

A se implementa pe 
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cazurilor de reţinere, arest şi detenţie Interne, 

Centrul pentru Combaterea 

Crimelor Economice şi 

Corupţiei, 

Ministerul Justiţiei, 

Academia „Ştefan cel 

Mare” 

parcursul anilor 2013-

2014  

Indicatori:  

1. Numărul de cursuri 

desfăşurate 

2. Numărul de 

persoane instruite 

a. Selectarea persoanei pentru instruirea 

formatorilor   

PG cu susţinerea PNUD    x x x       

b. Identificarea şi instruirea formatorilor   PG,                                          

Academia „Ştefan cel Mare” 

Ministerul Afacerilor Interne, 

Centrul Naţional Anticorupţie 

cu susţinerea PNUD       x x x    

c. Instruirea personalului care va ţine evidenţa 

cazurilor de reţinere, arest şi detenţie 

PG, 

Ministerul Justiţiei 

MAI, 

CNA 

Academia „Ştefan cel Mare” 

cu concursul  

Institutului Naţional al 

Justiţiei 

        x x x x 

d. Instruirea angajaţilor serviciilor speciale 

din penitenciare 

DIP  x x x x x x x x x x x x 

6.4.4.p. 3 Elaborarea şi implementarea sistemului 

electronic de evidenţă a cazurilor de 

reţinere, arest şi detenţie 

Procuratura Generală, 

Ministerul Afacerilor 

Interne, 

Centrul pentru Combaterea 

Crimelor Economice şi 

Corupţiei, 

Serviciul Vamal, 

Centrul de Guvernare 

Electronică, 

Ministerul Justiţiei 

Termen:                       

A se implementa pe 

parcursul anilor 2013-

2014  

Indicatori:  

1. Sistem de 

înregistrare elaborat 

2. Procentul 

cazurilor de reţinere, 

arest şi detenţie 

înregistrate 

            

a. Selectarea prestatorului de dezvoltare şi 

deservire a sistemului 

PG 

 

PNUD x x x          
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b. Dezvoltarea  capacităţilor de realizare a 

specificaţiilor tehnice ale sistemului 

PG PNUD   x x x x x      

c. Asigurarea interconectivităţii cu alte baze 

de date aferente şi instrumente software 

PG, 

MAI, 

CNA, 

Serviciul Vamal, 

CGE, 

Ministerul Justiţiei 

       x x x x x x 

6.4.5.p.3 

 

Dotarea Centrului de medicină legală  cu 

echipamentul necesar pentru 

documentarea medicală şi efectuarea  

expertizelor medico-legale 

corespunzătoare în toate cazurile în care 

s-au sesizat, s-au pretins ori s-au presupus 

fapte de tortură 

Ministerul Sănătăţii Termen:                       

A se implementa pe 

parcursul anilor 2013-

2014  

Indicatori: 

Echipament procurat 

            

6.4.6.p.2 Dezvoltarea serviciilor de reabilitare a 

victimelor torturii și altor rele tratamente 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi Familiei 

Termen:                      

A se implementa pe 

parcursul anilor 2012-

2014  

Indicatori:                    

Servicii create 

            

  Ministerul Justiţiei Notă:  

Acțiunea 6.4.6.p.1prin 

care se propune 

elaborarea cadrului 

normativ  necesar 

pentru reabilitarea 

victimelor torturii şi 

altor rele tratamente 

este în întîrziere. Astfel, 

la moment este 

prematur și dificil 

programarea 

activităților necesare 

pentru crearea 

serviciilor de 
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reabilitare cît timp nu 

este elaborat cadrul 

normativ și nu este 

cunoscut conceptul 

mecanismului de 

reabilitare. 

6.5.1. p.3 Monitorizarea implementării cadrului 

normativ cu privire la probaţiune 

Ministerul Justiţiei Termen:                      

A se implementa pe 

parcursul anilor 2013 

– 2015 (trimestrul II, 

2013 – trimestrul IV, 

2015)      

Indicatori:                       

1. Monitorizare 

desfăşurată                     

2. Rapoarte de 

monitorizare 

întocmite şi distribuite                      

            

a. Iniţierea procesului de monitorizare Ministerul Justiţiei Proces de monitorizare 

iniţiat 

x x           

b. Prezentarea rapoartelor de monitorizare Ministerul Justiţiei Rapoarte de 

monitorizare verificate 

şi publicate pe pagina 

web  

         x x  

c. Elaborarea Raportului general de 

monitorizare 

Ministerul Justiţiei Raport general 

elaborat şi remis 

Guvernului 

           x 

6.5.3.p.4 Implementarea la nivel naţional a 

programului de asistenţă psihosocială la 

etapa presentenţială 

Ministerul Justiţiei Termen:                       

A se implementa pe 

parcursul anilor 2014-

2016 (trimestrul I, 

2014 - Trimestrul IV, 

2016) 

Indicatori:                        

1. Asistenţa la etapa 

presentenţială, 
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implementată  pe 

întreg teritoriul țării       

2. Raportul întocmit şi 

recomandările 

formulate 

a. Instruirea personalului 

 

Ministerul Justiţiei    x          

b. Implementarea programului 

 

Ministerul Justiţiei      x        

6.5.3. p.5 Elaborarea programelor individualizate 

de lucru pentru toate categoriile de 

beneficiari ai serviciului de probaţiune 

Ministerul Justiţiei Termen:                       

A se implementa pe 

parcursul anilor 2014-

2016 (trimestrul I, 

2014 - Trimestrul IV, 

2016) 

Indicatori:        

Programe elaborate                       

            

a. Selectarea experților pentru elaborare 

 

Ministerul Justiţiei         x     

b. Elaborarea progranmelor 

 

Ministerul Justiţiei          x x   

c. Instruirea personalului Ministerul Justiţiei            x  

6.5.3. p.6 Instruirea consilierilor de probaţiune, a 

procurorilor şi a judecătorilor cu privire 

la aplicarea legislației ce reglementează 

activitatea de probaţiune 

 

Institutul Naţional al 

Justiţiei 

 

Termen:                       

A se implementa pe 

parcursul anilor 2013-

2016 

Indicatori:                           

1. Numărul  

de cursuri desfăşurate 
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2. Numărul  

de persoane instruite 

a. Întrunirea cu partenerii şi instituţiile vizate INJ              

b. Identificarea  formatorilor pentru această 

tematică 

INJ / OCP   x           

c. Elaborarea agendelor INJ              

d. Organizarea seminarelor INJ / OCP    x x x x x      

6.5.3.p.7 Crearea şi implementarea sistemului de 

evidenţă electronică a beneficiarilor 

serviciului de probațiune (dosar electronic 

personal) 

 

Ministerul Justiţiei, 

Centrul de Guvernare 

Electronică 

 

Termen:                       

A se implementa pe 

parcursul anilor 2013-

2016 

Indicatori:                       

1. Sistem elaborat şi 

implementat 

2. Echipamentul 

necesar procurat 

            

a. Instruirea personalului 

 

OCP    x          

b. Implementarea  sistemului 

 

OCP      x        

6.5.3.p.8 Instruirea personalului organelor de 

probațiune privind utilizarea 

programelor de corecţie a 

comportamentului 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi  

Familiei, 

Institutul Naţional al 

Justiţiei 

Termen:                       

A se implementa pe 

parcursul anilor 2013-

2016 

Indicatori:                             

1. Numărul de cursuri 

desfăşurate 

2. Numărul de 

 x x x         
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persoane instruite 

a. Selectarea personalului și formatorilor 

 

OCP/INJ   x x x   x      

b. Organizarea instruirilor 

 

OCP/INJ         x  x   

6.5.4.p.2 Elaborarea şi distribuirea materialelor 

informative destinate publicului larg 

(broşuri, postere) referitoare la rolul 

probaţiunii în asigurarea securităţii 

comunitare 

Ministerul Justiţiei Termen:                       

A se implementa pe 

parcursul anilor 2013-

2016 

Indicatori:                

Numărul de materiale 

informaţionale 

elaborate şi difuzate 

            

a. Selectarea experților 

 

OCP    x          

b. Elaborarea materialelor informative 

 

OCP     x x        

c. Editarea materialelor informative 

 

OCP       x       

d. Distribuirea materialelor informative 

 

OCP        x      

6.5.4.p.3 Implicarea mass-mediei în promovarea 

bunelor practici în activitatea de 

probaţiune şi a rolului comunităţii şi al 

serviciilor comunitare în realizarea 

acestor practici (istorii de succes) 

Ministerul Justiţiei Termen:                       

A se implementa pe 

parcursul anilor 2013-

2016 

Indicatori:               

Numărul de articole 
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publicate 

a. Plasarea pe site-ul OCP a informației 

 

OCP    x x x x x x x x x x 

b. Organizarea discuțiilor cu actorii 

comunității și parteneri 

 

OCP    x   x   x   x 

c. Plasarea în presa locală a informațiilor 

despre activitate 

 

OCP     x   x   x   

6.5.5.p.2 Revizuirea şi perfecţionarea procedurii de 

soluționare a plîngerilor referitoare la 

activitatea serviciilor de probaţiune şi a 

sistemului penitenciar 

Ministerul Justiţiei Termen:                       

A se implementa pe 

parcursul anului  

2013-2014 

Indicatori:      

1. Proiect de act 

normativ, elaborat şi 

remis spre examinare  

Guvernului 

2. Numărul  de 

plîngeri soluționate 

            

a. Instituirea grupului de lucru DIP   x           

b. Elaborarea propunerilor  de perfecţionare a 

procedurii de soluţionare a plîngerilor 

referitoare la activitatea sistemului 

penitenciar  

DIP   x x x x x       

c. Elaborarea unui act normative 

 

OCP          x    
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d. Remiterea spre examinare Guvernului OCP            x  

6.5.6.p.2 Elaborarea proiectelor 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 

Ministerul Justiţiei Termen:                       

A se implementa pe 

parcursul anului  

2013-2014 

Indicatori:                 

Proiecte de modificare 

a cadrului normativ, 

elaborate şi  remise 

spre examinare 

Guvernului 

            

 Şedinţe ale grupului de lucru pentru 

elaborarea proiectelor de modificare a 

cadrului normativ în vederea revizuirii 

politicii de angajare şi a sistemului de 

recrutare  a personalului instituţiilor 

penitenciare  şi în vederea demilitarizării 

sistemului penitenciar 

DIP  x x x x x x x x x    

6.5.7.p.2 Crearea structurilor responsabile de 

respectarea eticii profesionale şi de 

soluționarea plîngerilor cu privire la 

comportamentul consilierilor de 

probaţiune şi al angajaţilor sistemului 

penitenciar 

Ministerul Justiţiei Termen:                        

A se implementa pe 

parcursul trimestrelor 

I-II, 2014  

Indicatori:          

Structuri create 

            

a. Organizarea acţiunilor necesare 

funcţionării eficiente a structurilor 

responsabile de respectarea eticii 

profesionale şi de soluţionarea plîngerilor 

cu privire la comportamentul angajaţilor 

sistemului penitenciar 

DIP  x x x x x x       

b. Modificarea structurii organizatorice al 

OCP 

OCP    x          
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6.5.7.p.3 Promovarea standardelor etice în 

serviciile de probaţiune şi în sistemul 

penitenciar 

Ministerul Justiţiei Termen:                        

A se implementa pe 

parcursul trimestrelor 

I, 2014 – trimestrul I, 

2015 

Indicatori:                       

1. Coduri etice 

publicate                          

2. Numărul de 

instruiri realizate 

            

a. Editarea codului etic 

 

OCP    x          

b. Selectarea personalului și formatorilor  

 

OCP     x         

c. Organizarea instruirilor OCP / DIP     x x x x x x x x x 

6.5.8.p.1 Efectuarea unui studiu comparativ 

privind planificarea individuală a 

executării pedepsei 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Educaţiei, 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi Familiei 

Termen:                        

A se implementa pe 

parcursul trimestrelor 

II, 2014 – trimestrul I, 

2015 

Indicatori:                     

Studiu efectuat şi 

recomandări 

formulate                      

            

a. Crearea grupului de lucru DIP     x         

b. Elaborarea studiului DIP      x x x x x x x x 



33 

 

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 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei,                       

Ministerul Educaţiei 

Termen:                         

A se implementa pe 

parcursul anilor 2013-

2014 (trimestrul IV, 

2013 - trimestrul 

II,2014) 

Indicatori:                       

Proiect de modificare 

a cadrului normativ, 

elaborat şi remis spre 

examinare Guvernului 

            

 Elaborarea propunerilor de modificare a 

cadrului normativ 

DIP  x x x x x x       

6.5.9.p.2 Crearea şi aplicarea mecanismului de 

monitorizare a activităţilor educative, 

ocupaţionale şi  a altor activităţi sociale 

oferite deținuților 

Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei,                          

Ministerul Educaţiei 

Termen:                         

A se implementa pe 

parcursul anilor 2014-

2016 (trimestrul III, 

2014 - trimestrul IV, 

2016) 

Indicatori:                       

1. Mecanism de 

monitorizare creat şi 

aplicat               

2.Monitorizare 

desfăşurată                             

3. Rapoarte de 

monitorizare 

întocmite şi 

diseminate 

            

 Crearea mecanismului de monitorizare a 

activităţilor educative, ocupaţionale şi  a 

altor activităţi sociale oferite deţinuţilor 

DIP        x x x x x x 

 


