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Data: 28 iunie 2016 

Ședința nr. 04 

Locul desfășurării:  Sala 104 et.I, Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

Moderator: Olga Vacarciuc  

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1. Monitorizarea modului de implementare al acţiunilor pentru care termenul de realizare este 

prevăzut de Planul de Acţiuni: 

 

Nadejda Vieru - Procuratura Generală 

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 - Realizată parțial 

6.4.4.p.3 Elaborarea şi implementarea sistemului electronic de evidenţă a cazurilor de reţinere, arest şi 

detenţie Realizată parțial 

 

Sabina Sandu - Ministerul Justiției 

6.4.2.p.3 Elaborarea şi implementarea planurilor de construcţie sau reconstrucție a sediilor instituțiilor 

de detenţie Realizată (pentru perioada de raportare) 

6.5.3.p.8 Instruirea personalului organelor de probațiune privind utilizarea programelor de corecţie a 

comportamentului Realizată (pentru perioada de raportare) 

6.5.4.p.2 Elaborarea şi distribuirea materialelor informative destinate publicului larg (broşuri, postere) 

referitoare la rolul probaţiunii în asigurarea securităţii comunitare Realizată (pentru perioada de 

raportare) 

 

Olga Vacarciuc - Centrul pentru Drepturile Omului 

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 - Realizată parțial 

6.2.3.p.2 Instruirea personalului Centrului pentru Drepturile Omului şi al reprezentanțelor acestuia 

pentru ridicarea nivelului de calificare profesională Realizată (pentru perioada de raportare) 

 

Ecaterina Popa - Institutul Național al Justiției 

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 Realizată (pentru perioada de raportare) 

6.3.3.p.4 Instruirea consilierilor de probaţiune juvenilă  Realizată (pentru perioada de raportare) 

 

2. Discuții generale: 

- Comentarii si sugestii din partea donatorilor si societății civile; 

- Stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei ședințe, precum și a invitaților 

adiționali 

 

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 

 

 

 
 

  MINISTERUL JUSTIŢIEI                                                                                                   

AL REPUBLICII MOLDOVA                               

PROCES-VERBAL  

Ședința Grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului VI 

 al Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 – 2016 

”Respectarea drepturilor omului în sectorul justiției” 
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Olga Vacarciuc: 

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

inclus subiectul cu privire la prezentarea gradului de realizare a acțiunilor. 

 

Subiectul 1. Monitorizarea modului de implimentare al acţiunilor pentru care termenul de 

realizare este prevăzut de Planul de Acţiuni. 
 

Diana Demidețchi: 

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 a avizat proiectul legii nr.82 din 04.03.2016 pentru modificarea şi completarea 

unor acte legislative (Codul penal, Codul procedură penală, Codul de executare) elaborat de către 

Ministerul Justiţiei. 

 

Votat unanim realizată 

 

6.4.4.p.3 Elaborarea şi implementarea sistemului electronic de evidenţă a cazurilor de reţinere, arest şi 

detenţie  

 

Votat unanim realizată parțial 

 

Sabina Sandu: 

6.4.2.p.3 Elaborarea şi implementarea planurilor de construcţie sau reconstrucție a sediilor instituțiilor 

de detenţie  

 

Votat unanim realizată (pentru perioada de raportare) 

 

 

6.5.3.p.8 Instruirea personalului organelor de probațiune privind utilizarea programelor de corecţie a 

comportamentului  

În perioada 22 martie – 15 aprilie, au loc o serie de instruiri pentru consilierii de probațiune privind 

aplicarea Programului probațional ,,Prevenirea violenței la minori. Violența - metode de constatare a 

comportamentului violent și de diminuare a acestuia”. Instruirile au loc cu suportul financiar al 

proiectului Uniunii Europene „Sprijin acordat sistemelor de executare, probaţiune şi reabilitare în 

Moldova” EUTAP-4. 

 

Votat unanim realizată (pentru perioada de raportare) 
 

6.5.4.p.2 Elaborarea şi distribuirea materialelor informative destinate publicului larg (broşuri, postere) 

referitoare la rolul probaţiunii în asigurarea securităţii comunitare  

Vitalie Reniță: 

În perioada ianuarie - iunie 2016 s-au realizat următoarele acțiuni: 

a. Au fost elaborate și editate cu suportul financiar al Misiunii NORLAM - 2 modele de pliante 

informative a cîte 5000 exemplare fiecare. Pliantele sunt distribuite în cadrul activităților desfășurate de 

către Inspectoratul Național de Probațiune și Misiunea NORLAM pentru studenții facultăților de 

psihologie, sociologie și asistență socială din cadrul universităților din Moldova; 

b. A fost elaborat un infografic privind activitățile de prevenire a delincvenței juvenile și reintegrare 

socială a minorilor din evidența probațiunii pentru perioada anilor 2014 – 2015. Informația a fost 

plasată pe rețeaua de socializare (facebook) a INP. 

 

Votat unanim realizată (pentru perioada de raportare) 

 

Subiectul 3. Discuții generale. 
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Igor Blanari: 

S-a stabilit data următoare a ședinței Grupului de lucru pentru coordonarea și monitorizarea 

implimentării Pilonului VI al Strategiei de reformă a sectorului justiției. 

 

Olga Vacarciuc: 

Se propune a se notifica instituțiile responsabile de realizarea acțiunilor și a atenționa asupra acțiunilor 

restante. De pregătit informația în cel mai scurt timp pentru a fi transmisă către secretariat și a pregăti 

proiectul raportului pentru jumătate de an. Ședința grupului pentru coordonarea și monitorizarea 

Pilonului VI se declara închisă.  

 

Notă: Înregistrarea audio a ședinței se află la secretariat. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- A aproba unanim modificarea statutului acțiunii 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, din Realizat parțial în Realizat, fără acte probatoare; 

- A fost stabilită următoarea şedinţă; 

- Instituţiile responsabile de realizarea acţiunilor vor remite în timp util Secretariatului informaţia 

tipizată cu privire la implementarea acţiunilor din Strategie şi a documentelor probatoare conform 

Metodologiei aprobate. 

 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

-Locul desfășurării: Sala de conferinţe (et. II), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

 

V. Anexe  

- Tabelul de prezenţă  

 

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  

       

                  ____________________                                                        ____________________ 

                       

                    Olga Vacarciuc                                                                         Igor Blanari           

                                                      

 

[ 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 Gorea Liudmila  Departamentul Instituții Penetenciare 

2 Olga Vacarciuc Centrul pentru Drepturile Omului 

3 Diana Demidețchi Procuratura Generală 

4 Eduard Fricațel Centrul de Guvernare Electronică 

5 Vitalie Reniță Inspectoratul Național de Probațiune 
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6 Vadim Popa  Centrul Național Anticorupție 

7 Galina Ciobanu Consiliul Superior al Magistraturii 

8 Ceslav Panico Institutul de Reforme Penale 

9 Grigore Moga Ministerul Afacerilor Interne 

10 Sabina Sandu Ministerul Justiției 

 B. Membrii observatori  

C. Membrii invitați  

D. Secretariat  

1 Igor Blanari Secretariatul Grupurilor de lucru 

2 Morari Tudor Ministerul Justiției, DAMEP 

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință 

 

1 Jana Costachi Asociația Femeilor de Carieră Juridică din RM 

2 Victoria Botnaru Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei 

3 Lilia Rusu Curtea Constituțională 

4 Mihai Lupu Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de 

Stat 

5 Inga Albu  Uniunea Avocaților 

6 Elena Damaschin Consiliul de Mediere 

7 Vladislav Gribincea Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

8 Ecaterina Popa Institutul Naţional al Justiţiei 

 


