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Data: 12 iunie 2014 

Ședința nr. 5 

Locul desfășurării: or. Vadul lui Vodă, Complexul hotelier-turistic “Vatra” 

Moderator: Victor ZAHARIA  

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  
 

1. Acțiuni prioritare pentru asistența externă pentru anul 2015. 

 

2. Concluzii, discuții generale și stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei  

ședințe. 

 

I. Informații administrative 

a. Din numărul total de 18 membri cu drept de vot au fost prezenţi 10 membri. 

b. Agenda a fot aprobată unanim fără modificări sau completări. 

 

II. Deliberări conform Agendei 

 

Subiectul 1. Acțiuni prioritare pentru asistența externă pentru anul 2015. 

 

 

Victor ZAHARIA: 

Ședința Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului VI se declară deschisă.  

În cadrul ședinței au fost prezentate acțiunile prioritare pentru asistența externă pentru anul 2015. 

 

Acțiunea 6.3.1.p.3 Organizarea cursurilor de instruire iniţială sau/şi continuă a persoanelor care 

lucrează cu copiii aflaţi în contact cu sistemul justiţiei; (Trimestrul I, 2014 -  Trimestrul  IV, 2016) 

Acțiunea 6.3.1.p.7 - Instruirea avocaţilor specializaţi în asistenţa juridică garantată de stat în cauzele 

care implică copii; (Trimestrul  III, 2013 - Trimestrul  IV, 2016) 

Acțiunea 6.3.5.p.3 - Instruirea specialiştilor din cadrul autorităţilor publice cu privire la colectarea şi 

prelucrarea datelor statistice în conformitate cu sistemul indicatorilor internaţionali de justiţie juvenilă; 

(Trimestrul I, 2013 - Trimestrul  IV 2016) 

Domeniul specific de intervenţie 6.4.6* - Crearea unor mecanisme eficiente de reabilitare a victimelor 

torturii şi relelor tratamente; (Trimestrul I,  2012 - Trimestrul IV, 2014)  

Acțiunea 6.4.2.p.3 - 1. Elaborarea planurilor de construcţie/reconstrucţie a sediilor instituţiilor de 

detenţie; 

2. Reparații capitale și curente ale sediilor serviciilor medicale din penitenciare în scopul facilitării 

acreditării acestora; 

(Trimestrul I, 2014 -  Trimestrul IV,  2016) 

Acțiunea 6.3.4.p.6 - Elaborarea şi implementarea unor programe de învățămînt general şi vocaţional 

pentru copiii  aflați în detenţie ( Amenajarea claselor de studii pentru instruire generală și vocațională 

(Penitenciarul pentru minori  nr.10-Goian, Penitenciarul pentru femei nr.7-Rusca și în 4 izolatoare de 

urmărire penală) -Trimestrul III,  2012 -  Trimestrul IV,  2016 

Domeniul specific de intervenţie - 6.4.2* -  Dezvoltarea bazei tehnico-materiale şi a infrastructurii  în 

toate locurile privative de libertate conform cu standardele europene. 

1. Dotarea instituţiilor penitenciare cu autospeciale necesare pentru escortarea deţinuţilor; 
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 al Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 – 2016 

”Respectarea drepturilor omului în sectorul justiției” 
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2. Dotarea instituţiilor penitenciare cu mijloace tehnice necesare pentru siguranţa penitenciarelor şi 

asigurarea regimurilor de detenţie: 

- staţii radio portabile, staţionare, mobile; 

- dispozitive de bruiere (17 unităţi); 

- mijloace de semnalizare pază şi incendiu; 

- sisteme de control de tip „Rapiscan 528” (17 unităţi); 

- scaner „X-RAY” - 8 buc., pentru controlul pachetelor cu provizii; 

- detector de metal „Garett” - 40 buc.; 

- aparate de depistare a telefoanelor mobile tip „Orion”(19 unităţi); 

- detectoare de droguri tip „Vapor Tracer” (19 unităţi) 

- multidrog test pentru depistarea substanţelor stupefiante în lichidele biologice(1800 teste). 

3.  Dotarea tehnico-materială a instituţiilor de detenţie: 

- dotarea celulelor cu mobilier 

- dotarea cu inventar a cantinelor 

- cazane pentru sistema de încălzire 

- lenjerie de pat(perne, saltele, albituri) 

4.  Elaborarea şi achiziţionarea modelului de tip nou al echipamentului şi însemnelor distinctive pentru 

ţinuta colaboratorilor sistemului penitenciar; 

5. Procurarea de aparataj medical şi mobilier pentru Serviciile medicale din penitenciare (Soft pentru 

evidenţa medicamentelor – 285 000,00 lei; Soft pentru  „Spitalul electronic” – 500 000,00 lei; 

Biomicroscop pentru laborator  – 3 buc. X 30000,00 lei =  90000,00 lei; Set de instrumente 

otorinolaringologice  –  20000,00 lei; Otoscop – 20000,00 lei; Instalaţie stomatologică  2 buc. x 250000 

lei  =  500000,00 lei; Set de instrumente oftalmologice  – 15000,00 lei; Aparat staţionar pentru 

radiografie digital  - 2 x 1300000,00 lei; Aparat Spirograf – 60000,00 lei; Set de utilaj pentru salonul de 

terapie intensivă – 1 x 1000000,00 lei; Aspirator pentru sala de operaţii – 1 x 100000,00lei; analizor 

clinico-biochimic – 5 X 12000,00 = 60000,00 lei; echipament integrat de examinare medicală  primară 

– 5 X 25000,00= 1250000,00 lei; stat –fax (fotocolorimetru) – 25000,00 lei; cîntar de laborator 

(tarsione) de 0,001 -1,0 gr – 10000,00 lei; cîntar de laborator de 0,001 -1000,0 gr – 10000,00 lei; 

biomicroscop oftalmologic portativ – 2 X 60000,00 – 120000,00 lei; mobilier pentru Serviciile 

medicale – 3000000,00 lei; frigidere pentru farmacii, săli de proceduri, laboratoare – 40 (20 mari şi 20 

mici) x 200 000,00 lei; fotoliu ginecologic – 4 x 400 000,00 lei – 1600 000,00 lei). 

(Trimestrul I,  2012 -  Trimestrul IV,  2016) 

 

Concluzii: 

În cadrul ședinței grupului de lucru au fost dicutate, iar ulterior aprobate de către membrii grupului de 

lucru, acțiunile prioritare pentru asistența externă pentru anul 2015.  

 

Victor ZAHARIA: 

Instituţiile responsabile vor remite Secretariatului completari și/sau comentarii cu privire la lista 

acțiunilor prioritare pentru asistență externă pentru anul 2015 pînă la data de 20 iunie 2014. 

Ședința se declară închisă. 

 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- A fost aprobată lista acțiunilor prioritare pentru asistența externă pentru anul 2015; 

- Instituţiile responsabile vor remite Secretariatului completari și/sau comentarii cu privire la lista 

acțiunilor prioritare pentru asistență externă pentru anul 2015 pînă la data de 20 iunie 2014; 

 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

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

 

V. Anexe  

- Tabelul de prezenţă  
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VI. Formula de final  

Procesul verbal este întocmit într-un singur exemplar, este semnat de către Președintele și Secretarul 

Grupului și este făcut public pe pagina web a Ministerului Justiției.  

 

VII. Semnături  

 

       Preşedintele Grupului de lucru                                                Secretarul Grupului de lucru  

 

 

 

               

                  ____________________                                                        ____________________ 

                       

                    Victor ZAHARIA                                                                   Angela MAZÎLU           

                                                      

 

[ SFÂRȘIT ] 

 

      Anexa 1: Tabel de prezență al membrilor Grupului de lucru pentru Pilonul VI 

 

Nr. 

 

Nume /Prenume Instituția reprezentată  

 

A. Membrii cu drept de vot  

1 Vladimir COJOCARU                                                           Departamentul Instituții Penetenciare 

2 Tatiana CRESTENCO Centrul pentru Drepturile Omului 

3 Ruslan OJOG Ministerul Afacerilor Interne 

4 Ecaterina POPA Institutul Naţional al Justiţiei 

5 Lilia GAIBU Oficiul Central de Probațiune 

6 Victor ZAHARIA Institutul de Reforme Penale 

7 Vera TOMA Consiliul Superior al Magistraturii 

8 Diana DEMIDEȚCHI Procuratura Generală 

9 Elena DAMASCHIN Consiliul de Mediere 

10 Ion GUZUN Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

 B. Membrii observatori  

1 Pavel POSTICĂ Asociația Promo-Lex 

C. Membrii invitați  

1 Ion GRAUR Proiect UE „Suport în coordonarea implementării 

reformei în domeniul justiției” 

2 Erik SVANIDZE Proiect UE „Suport în coordonarea implementării 

reformei în domeniul justiției” 

D. Secretariat  

1 Angela MAZÎLU Secretariatul Grupurilor de lucru 

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință 

 

1 Jana COSTACHI Asociația Femeilor de Carieră Juridică din RM 

2 Stela MOCAN Centrul de Guvernare Electronică 

3 Lilia RUSU Curtea Constituțională 

4 Victoria BOTNARU Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei 

5 Eduard REVENCO Uniunea Avocaților 

6 Veronica RUSU Ministerul Justiției 

7 Mihai LUPU Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de 
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Stat 

8 Valeriu CUPCEA  Centrul Național Anticorupție 

 


