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Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului VI al Strategiei de reformă a sectorului 

justiției  

 
 

RAPORT ANUAL 2012
1
 

PILONUL VI.  Respectarea drepturilor omului în sectorul justiției 

 
I. Aspecte generale 

 

Pilonul VI al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 conține dispoziții cu privire la cîteva sectoare cheie din perspectiva asigurării 

respectării efective a drepturilor omului în practicile și politicile juridice, și anume consolidarea rolului Curţii Constituţionale, a Centrului pentru Drepturile Omului şi 

a instituţiei avocatului parlamentar, consolidarea sistemului de justiţie pentru copii, respectarea drepturilor persoanelor private de libertate, eradicarea torturii şi a 

relelor tratamente, precum și consolidarea sistemului de probaţiune şi a sistemului penitenciar.  

 

În general, conform Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, pentru întreaga perioadă a acestuia în 

Pilonul VI sunt prevăzute pentru realizare 101 acțiuni. În anul 2012 trebuiau finalizate sau, după caz, trebuia începută implementarea a 37 de acțiuni. Pentru aceste 37 

de acțiuni este prezentat mai jos tabelul cu informații privind gradul de realizare și alte detalii, în conformitate cu prevederile Metodologiei de monitorizare a 

implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016. Astfel, au fost reflectate informații cu privire la termenele și nivelul de realizare al 

acțiunilor, măsurile întreprinse, mijloacele financiare utilizate/parteneriatele cu donatorii pentru realizarea acțiunilor, dificultăți și provocări privind procesul de 

realizare al acțiunilor. Totodată, au fost indicate actele probatoare care demonstrează realizarea acțiunii. Pentru a oferi un impact vizual cu privire la implementarea 

acțiunilor, s-a optat pentru aplicarea culorilor de marcaj după cum urmează: acțiuni realizate – albastru; acțiuni realizate parțial – galben; acțiuni nerealizate – roșu.  

 

Dintre cele 37 de acțiuni prevăzute cu măsuri de implementare pentru anul 2012, la sfârșitul anului 20 de acțiuni erau scadente, iar 17 se refereau la un termen mai 

mare de realizare sau, după caz, sunt cu un caracter continuu. Dintre acțiunile scadente la data de 31 decembrie 2012 – 10 sunt realizate, 6 realizate parțial, iar 4 

nerealizate. Toate cele 17 acțiuni cu termen de realizare mai mare, sau, în virtutea specificului individual al acțiunii, cu caracter continuu, pot fi apreciate ca 

realizate. 

 

Acțiuni scadente la sfârșitul anului 2012 Acțiuni realizate Acțiuni realizate parțial Acțiuni nerealizate 

20 10 6 4 

100% 50% 30% 20% 

 

                                                 
1
 Raportul a fost aprobat în ședința Grupului de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului VI al Strategiei de reformă a sectorului justiției din data de 8 

februarie 2013 și reflectă situația implementării acțiunilor pînă la această dată. 
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Acțiuni cu caracter continuu sau care au un termen de 

realizare mai mare 

Acțiuni realizate 

(pentru perioada raportată) 

Acțiuni realizate parțial 

(pentru perioada raportată) 

Acțiuni nerealizate 

(pentru perioada raportată) 

17 17 0 0 

100% 100% 0% 0% 

 
 

Făcînd o raportare la conținutul acțiunilor, putem spune că pentru unele acțiuni termenul de realizare inclus în Planul de acțiuni nu a fost calculate realist, ceea ce a 

cauzat nerealizări inevitabile, iar în alte cazuri nerealizarea s-a datorat insuficienței de resurse materiale și/sau umane. Acțiunile în privința cărora există restanțe sunt 

următoarele: 

 

 Acțiuni nerealizate (scadente): 

1) 6.3.2. p. 3 - Modificarea cadrului normativ în vederea acordării dreptului de asistenţă juridică garantată de stat copiilor victime ale infracţiunilor; 

2) 6.4.3. p. 4 - Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea subordonării directe a procurorilor antitortură Procuraturii Generale; 

3) 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 contradicţiilor în ceea ce priveşte calificarea acţiunilor drept acte de tortură şi pentru înăsprirea pedepselor pentru actele de tortură în corelare cu 

gravitatea acestora; 

4) 6.4.6. p. 1 - Elaborarea cadrului normativ necesar pentru reabilitarea victimelor torturii şi altor rele tratamente. 

 

 Acțiuni realizate parțial (scadente): 

1) 6.2.1., p. 2 - Elaborarea proiectului de lege cu privire la instituţia avocatul parlamentar (avocatul poporului), în  variantă nouă, şi a  proiectului de modificare a 

Regulamentului Centrului  pentru Drepturile Omului ;  

2) 6.2.3. p. 1 -  Elaborarea curriculei pentru instruirea iniţială a noilor angajaţi şi a planului de instruire continuă a personalului Centrului pentru Drepturile Omului 

(inclusiv al reprezentanţelor acestuia), care implică dezvoltarea abilităţilor de identificare şi raportare a încălcărilor drepturilor omului; 

3) 6.2.3. p. 3 -  Modificarea paginii web a Centrului pentru Drepturile Omului în vederea asigurării caracterului interactiv al acesteia; 

4) 6.4.3. p. 2 - Crearea unor mecanisme disciplinare interne, independente de examinare a plîngerilor privind actele de tortură și alte rele tratamente; 

5) 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; 

6) 6.5.3. p. 1 - Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea asigurării continuităţii procesului de probaţiune individualizat, începînd cu etapa 

presentenţială şi terminînd cu serviciile de asistenţă postdetenţie; 

 

La realizarea acțiunilor din Pilonul VI pentru perioada raportată au contribuit mai mulți donatori, contribuții semnificative având PNUD, UNICEF, Consiliul Europei, 

Norlam ș.a. 
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II. Aspecte specifice 

 

Numărul domeniului 

de intervenție, 

numărul şi denumirea 

acţiunii, conform 

Planului de acţiuni 

Indicatorii de 

rezultat 

din Planul 

 de acțiuni 

Termenul  

prevăzut  

pentru  

implementarea 

acțiunii 

Măsurile întreprinse (descriere succintă, concisă, unitară) 

 

Nivelul de 

implementare 

a acțiunii 

Mijloacele 

financiare 

allocate 

(planificate); 

Cheluieli reale 

(efective) / mii lei; 

Asistența 

recepționată  

în vederea 

realizătii acțiunii 

(în cazul în care a 

existat) 

Dificultăţi, 

riscuri 

 

Concluzii, 

recomandări 

Documente 

probatoare 

6.2.1. p. 1 - Efectuarea 

unui studiu privind 

optimizarea activității 

Centrului pentru 

Drepturile Omului și a 

mecanismului național 

de prevenire a torturii 

 

 

1. Grup de lucru 

creat 

2. Studiu elaborat 

şi recomandări 

formulate 

Trimestrul IV, 

2011 

Au fost efectuate o serie de studii privind activitatea 

instituţiei avocatului poporului, printre care, Studiul 

“Instituţia avocatului parlamentar în Republica Moldova: 

realităţi şi perspective” elaborat  în cadrul proiectului 

„Relaţiile UE-Moldova - Monitorizarea Progresului în cadrul 

Parteneriatului Estic”, implementat de Asociaţia pentru 

Democraţie Participativă ADEPT cu suportul financiar al 

Fundaţiei Soros-Moldova; Studiul „Sporirea eficienţei 

Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova. Constatări 

şi recomandări” (elaborat în cadrul proiectului PNUD); 

Studiul „Evaluarea problemelor actuale ale instituţiei 

Ombudsmanului în Republica Moldova” (elaborat în cadrul 

Programului -Susţinerea democraţiei în Republica  Moldova 

program comun dintre Consiliul Europei şi delegaţia Uniunii 

Europene în Republica Moldova) şi Studiul “Raport  

de revizuire funcţională. Centrul pentru Drepturile Omului” 

(elaborat  în cadrul proiectului „Suport de fortificare a 

Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii conform 

Protocolului OPCAT”). 

Realizată Suport din partea 

Fundaţiei Soros-

Moldova/ADEPT;  

PNUD; Consiliul 

Europei şi 

delegaţia Uniunii 

Europene. 

- - 1. STUDIUL 
“Instituţia 

avocatului 

parlamentar în  

Republica 

Moldova:  

realităţi şi 

perspective”; 

 

2. STUDIUL 

„Sporirea eficienţei 

Centrului pentru 

Drepturile Omului 

din Moldova. 

Constatări şi 

recomandări” 

 

3. STUDIUL 

„Evaluarea 

problemelor 

actuale ale 

instituţiei 

Ombudsma-nului 

în Republica 

Moldova” 

 

4. STUDIUL 
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“Raport  

de revizuire 

funcţională. 

Centrul pentru 

Drepturile Omului” 

6.2.1. p. 2 - Elaborarea 

proiectului de lege cu 

privire la instituţia 

avocatul parlamentar 

(avocatul poporului), 

în  variantă nouă, şi a  

proiectului de 

modificare a 

Regulamentului 

Centrului  pentru 

Drepturile Omului    

 

Proiecte de acte 

normative, 

elaborate şi remise 

spre examinare 

Guvernului 

Trimestrul III- 

IV, 2012 

Studiile efectuate au relevat necesitatea de a modifica cadrul 

normativ cu privire la instituția avocatului parlamentar. Cu 

acest scop în cadrul Ministerului Justiției a fost creat grupul 

de lucru (Ordinul ministrului Justiţiei nr. 509 din 25 

noiembrie 2011), care a avut mai multe sedinte și a elaborat 

proiectul unei noi legi, numită preliminar "Legea cu privire la 

avocatul poporului". La moment proiectul se definitivează 

pentru a fi expediat pentru avizare.  

Cit priveste Regulamentul CpDOM, avînd în vedere că prin 

proiectul Legii cu privire la avocatul poporului se propune 

modificarea denumirii Centrului în Oficiul avocatului 

poporului, ulterior adoptării legii, dar pînă la intrarea ei în 

vigoare, Parlamentului va fi prezentat spre examinare și 

Regulamentul Oficiului. Acest aspect este reflectat și în 

dispozițiile finale ale proiectului Legii cu privire la avocatul 

poporului.  

Concomitent, CpDOM deja lucreaza asupra proiectui de 

regulament. 

Realizată parțial Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

- Acțiunea va fi 

realizată în 

trimestrul  I din 

2013. 

1.Ordinul 

Ministrului Justiției 

nr. 509 din 25 

noiembrie 2011 

2. Proiectul de lege 

cu privire la 

avocatul poporului 

3.Nota informativă 

la proiect. 

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 

Studiu efectuat și 

recomandări 

formulate 

Trimestrul III- 

IV, 2012 

Acțiunea s-a realizat prin elaborarea următoarelor două 

documente: 

1. Raport de analiză și evaluare instituțională a Centrului 

pentru Drepturile Omului din Moldova 

 

2.Programul de dezvoltare strategică 2013-2017, care conține 

informații privind necesitățile de finanțare. 

Realizată Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

- - 1. Raport de 

analiză și evaluare 

instituțională a 

Centrului pentru 

Drepturile Omului 

din Moldova 

 

2.Programul de 

dezvoltare 

strategică 2013-

2017 

 

6.2.3. p. 1 -  

Elaborarea curriculei 

pentru instruirea 

iniţială a noilor 

angajaţi şi a planului 

de instruire continuă a 

personalului Centrului 

pentru Drepturile 

Omului (inclusiv al 

reprezentanţelor 

Curricula şi planul 

de instruire 

elaborate 

 

Trimestrul III- 

IV, 2012) 

Au fost identificate și evaluate necesitățile de dezvoltare 

profesională a avocaților parlamentari și a  personalului 

Centrului pentru Drepturile Omului, cu elaborarea raportului 

respectiv. În baza raportului autoritățile partenere (Institutul 

național al Justiției și Academia de Administrare Publică) 

urmează să  elaboreze curricula pentru instruirea inițială a 

noilor angajați și planului de instruire continuă a personalului 

CpDOM. 

 

 

Realizată parțial Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

Lipsa 

resurselor 

financiare 

Dat fiind faptul 

că pentru 

această 

activitate  au 

fost alocate 

mijloace 

financiare 

pentru anul 

2013, se 

planifică 

Raport privind 

identificarea și 

evaluarea 

necesităților de 

dezvoltare 

profesională a 

avocaților 

parlamentari și a  

personalului 

Centrului pentru 
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acestuia), care implică 

dezvoltarea abilităţilor 

de identificare şi 

raportare a 

încălcărilor 

drepturilor omului 

 

 

realizarea 

integrală a 

acesteia  în 

trimestrul II, 

anul 2013. 

Finalizarea 

activității 

depinde de 

implicarea 

directă și 

interesată a 

autorităților 

partenere – 

Institutul 

Național al 

Justiției, 

Academia de 

Administrare 

Publică. 

 

Drepturile Omului 

 

 

6.2.3 p. 3 -  

Modificarea paginii 

web a Centrului 

pentru Drepturile 

Omului în vederea 

asigurării caracterului 

interactiv al acesteia 

 

 

Pagina web 

modificată 

 

Trimestrul III- 

IV, 2012 

Acțiunea se realizează cu sprijinul Centrului de guvernare 

electronică și  Centrului de telecomunicații speciale. 

CpDOM este  instituție pilot în proiectul Centrului de 

guvernare electronică care ține de  elaborarea unui concept 

unificat al paginilor web ale instituțiilor publice. 

CpDOM a înaintat propunerile sale privind modificarea 

paginii web – designul paginii, reorganizarea/redenumirea 

conținutului existent și viitor de pe pagina  

www.ombudsman.md. 

Specialiștii de la CGE și CTS au pregătit noua platformă 

tehnologică pentru migrarea paginii web actuale. A fost 

elaborat proiectul Sitemap-ului, care a fost transpus pe 

mediul de testare. 

Realizată parțial Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

Finalizarea 

activității 

depinde de 

mai mulți 

factori 

obiectivi, 

printre care 

putem 

menționa 

necesitatea de 

a asigura  

funcționarea 

eficientă a 

componentei 

tehnice a 

noului site 

(elaborarea de 

programe ce 

ar asigura 

funcționalitate

a deplină a 

conceptului, 

asigurarea 

funcționalității 

resurselor, 

Dat fiind faptul 

că pentru 

această 

activitate  au 

fost alocate 

mijloace 

financiare 

pentru anul 

2013, se 

planifică 

realizarea 

integrală a 

acesteia în 

trimestrul I, 

anul 2013 

Harta site-ului 

CpDOM. 

 

Varianta de testare 

poate fi accesată pe 

adresa: 

www.test.ombuds

man.md 

 

 

 

http://www.ombudsman.md/
http://www.test.ombudsman.md/
http://www.test.ombudsman.md/
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ceea ce 

necesită 

implicare de 

programiști, 

ingineri, 

tehnici, 

designeri 

grafici, etc)  

Respectivele 

lucrări sunt 

realizate de 

Î.S CTS și 

Centrul de 

guvernare 

electronică în 

funcție de 

prioritățile 

agendei 

acestor 

instituții. 

 

6.3.1. p. 1, 

Perfecţionarea 

cadrului normativ 

pentru a asigura 

specializarea 

persoanelor care 

lucrează cu copiii 

aflaţi în contact cu 

sistemul justiţiei 

1.Studiu efectuat şi 

recomandări 

formulate 

2. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ, 

elaborat 

Trimestrul III, 

2012 -Trimestrul 

II, 2013 

Avînd rolul de coordonator și executor primar al acțiunii 

indicate, prin scrisoarea nr. 03/8159 din 8 octombrie 2012 

Ministerul Justiției a solicitat opinia coexecutorilor: 

Ministerul Educației, Consiliului de Mediere, Procuratura 

Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Superior al 

Magistraturii, Ministerului Muncii, Protecției Sociale și 

Familiei, Consiliului Național pentru Asistență Juridică 

Garantată de Stat. Acestora din urmă fiindu-le solicitat 

aportul pentru revizuirea sau eventual crearea unui nou cadru 

normativ, ce ar asigura specializarea actorilor în contact cu 

minorii. 

 

Perfecționarea cadrului normativ pentru a asigura 

specializarea persoanelor care lucrează cu copiii aflaţi în 

contact cu sistemul justiţiei are loc la nivel departamental 

prin elaborarea de instrucțiuni și alte acte departamentale. În 

paralel cu această acțiune care este în curs de realizare, 

specializarea se produce prin elaborarea de programe de 

instruire specializată și cursurile propriu-zise. În acest 

context, precum și a acțiunii 6.3.1. p. 2 și 6.3.1. p. 3 care se 

realizează concomitent, menționăm: 

Prin Ordinul Procurorului General nr. 808-p din 07.09.2010 

cu privire la sarcinile procuraturii în domeniul protecţiei 

drepturilor copilului şi înfăptuirea justiţiei pentru minori au 

Realizată  

(pentru perioada 

de raportare) 

Suport UNICEF, 

Norlam 

Fluctuaţia 

cadrelor; 

 

În cadrul 

reformelor 

iniţiate ale 

sistemului 

penitenciar cu 

referire la 

personal, 

domeniile de 

intervenţie şi 

acţiunile 

prevăzute de 

SRSJ şi Planul 

de acţiuni de 

implementare 

a acesteia 

despre 

demilitarizare

a sistemului 

(p. 6.5.6) 

urmează a fi 

studiată 

 Studiul: Serviciile 

pentru copiii în 

contact cu sistemul 

de justiţie şi 

stabilirea costului 

anual al acestora 
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fost desemnaţi procurori specializaţi în problemele copiilor. 

Respectiv, procurorii specializaţi beneficiază de cursuri de 

formare şi instruiri specializate în domeniul asistării şi 

protecţiei copiilor. Cursurile fiind organizate de către 

Institutul Național al Justiției. 

 

În ce privește sistemul judecătoresc, comunicăm că 

Consiliul Superior al Magistraturii a solicitat tuturor 

instanțelor judecătorești identificarea judecătorilor care vor fi 

specializați în examinarea cauzelor cu implicarea minorilor.  

La moment, lista judecătorilor se definitivează, urmînd a fi 

aprobată, în termeni proximi, prin Hotărîre a Consiliului 

Superior al Magistraturii. 

 

Important este și specializarea avocaților în cauzele cu 

minori, care acordă asistență juridică garantată de stat. În 

acest sens sunt relevante următoarele Hotărîri ale Consiliului 

Național pentru asistență juridică garantată de stat, după cum 

urmează:  

1) Hotărîrea nr. 16 din 29.09.2010 (formarea listelor de 

avocaţi specializaţi în cauzele cu minorii); 

2) Hotărîrea nr. 03 din 11.04.2012 (actualizarea listei 

avocaţilor specializaţi în cauzele cu implicarea copiilor); 

3) Hotărîrea nr. 19 din 21.12.2012 (suplinirea listei avocaţilor 

specializaţi în cauzele cu implicarea copiilor); 

 

La nivelul Ministerului Afacerilor Interne, este aprobat 

Ordinul nr. 400 din 10.11. 2004 ”Cu privire la organizarea 

activităţii Serviciilor pentru minori ale comisariatelor de 

poliţie”. Prin acest ordin a fost aprobat: 

1. Regulamentul-tip al secţiei (inspectoratului), serviciului, 

biroului şi grupului pentru minori al comisariatului de poliţie, 

cu fişele de post ale colaboratorilor serviciului respectiv ( 

anexa nr. 1). 

2. Instrucţiunile cu privire la organizarea activităţii secţiei 

(inspectoratului), serviciului, biroului şi grupului pentru 

minori în comisariatul de poliţie”, cu anexele respective ( 

anexa nr. 2 ). 

 

Pentru realizarea acțiunii în cauză, Oficiul Central de 

probațiune a aprobat Ordinul nr. 108-p din 31 ianuarie 2013 

cu privire la stabilirea persoanelor care lucrează cu copiii 

aflați în conflict cu legea penală. Ordinul indicat conține lista 

nominală a consilierilor de probațiune din țară, care vor 

întocmi referatele de evaluare presentențială, vor supraveghea 

minuţios 

problema şi 

luată în 

consideraţie 

că o reformă 

ineficientă ar 

putea avea 

impact negativ 

asupra 

personalului 

penitenciar. 
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și acorda asistență și consiliere copiilor supuși probațiunii. 

 În cadrul proiectului comun al MJ şi UNICEF „Suport 

Ministerului Justiţiei în promovarea reformelor justiţiei 

pentru copii” a fost elaborat Curriculumul pentru personalul 

care lucrează cu copiii aflaţi în detenţie – „Asigurarea 

drepturilor copiilor din detenţie”, ce ar contribui la formarea 

unor competenţe noi, specifice, necesare unui angajat al 

sistemului penitenciar care interacţionează cu minorii în 

detenţie în realizarea adecvată a rolului şi misiunii lui 

profesionale, având menirea de a da o mai mare claritate 

asupra exigenţelor speciale de tratament a copiilor în detenţie.  

Disciplina conţine 16 ore pentru ofiţeri şi 8 ore pentru 

subofiţeri şi cuprinde următoarea tematică:  

1. Justiţia pentru copii: noţiuni introductive. Autorităţi ce 

administrează justiţia pentru copii. 

2. Plasarea în instituţia de detenţie. Mediul fizic şi 

facilităţile. Igiena şi asistenţa medicală. 

3. Comunicarea cu deţinuţii minori. 

4. Educaţia minorilor în locurile de detenţie. Asistenţa 

socială acordată deţinuţilor minori. 

5. Constrângerea fizică şi sancţiunile disciplinare. 

Curricula a fost prezentată specialiştilor Secţiei activităţi cu 

personalul, pregătirea profesională şi respectarea legii DRU 

DIP, specialiştilor responsabili de pregătirea profesională, 

psihologilor din instituţiile penitenciare unde se deţin minori 

şi lectorilor din cadrul Centrului Instructiv al sistemului 

penitenciar. Afară de prezentarea obiectivelor operaţionale şi 

conţinuturilor disciplinei, participanţii au discutat despre 

planificarea orelor (numărul de ore rezonabil pentru o 

instruire de calitate) şi categoriile de personal ce urmeză a fi 

instruit.  În urma discuţiilor şi prezentărilor realizate de 

experţi, participanţii au luat decizia de a implementa 

Curricula nominalizată în cadrul Centrului de Instruire Goian, 

ca fiind o instruire iniţială şi instruirea continuă să fie 

realizată cu colaboratorii ce activează în instituţiile 

penitenciare în care se deţin copii (P-2, P-5, P-7, P-11, P-13, 

P-17). 

Din momentul reluării activităţii Penitenciarului nr. 10 – 

Goian şi până în prezent, personalul instituţiei a participat la 

diverse tipuri de instruiri, axate pe lucrul cu minorii. Astfel, 

în perioada 05 – 09.08.2012, 7 angajaţi ai Penitenciarului 

nr.10 – Goian, au participat la o vizită de studiu în Academia 

de Instruire KRUS şi Penitenciarul din Oslo, Norvegia. În 

perioada 13 – 24.08.2012, 16 colaboratori au fost implicaţi în 

primul modul al instruirii organizate cu susţinerea Misiunii 
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Norvegiene de Experţi pentru Promovarea Supremaţiei Legii 

în Moldova, cu participarea a doi experţi din Penitenciarul 

din Oslo, Norvegia. 

În perioada 14 – 16.11.2012, angajaţii serviciului detenţie al 

Penitenciarului nr.10 – Goian, în număr de 6 persoane au 

beneficiat de cursuri de instruire, organizate de către 

reprezentanţii Direcţiei activitate educativă, psihologică şi 

asistenţă socială a Departamentului Instituţiilor Penitenciare.  

În ultima săptămînă a lunii noiembrie a.c., reprezentanţii 

serviciilor detenţie, regim, supraveghere şi pază, în număr de 

15 persoane, au participat la modul doi al instruirii organizate 

cu experţii din Norvegia. 

 

De asemenea, începînd cu anul de instruire 2012, în 

Programele de instruire iniţială şi perfecţionare a fost 

introdusă disciplină nouă „Asigurarea drepturilor copiilor în 

locurile de detenţie", lecţii ce au fost citite la fiecare grup 

instruit. Numărul de ore pentru fiecare program este: 

 pregătirea iniţială a subofiţerilor de justiţie (3 luni, 

cursanţi) - 8 ore; 

 pregătirea iniţială a ofiţerilor (2 săptămâni) - 4 ore; 

 perfecţionarea personalului sistemului penitenciar 

(1 săptămână) - 4 ore. 

 

Cu referire la instruirea personalului din Penitenciarul nr.10 

Goian, penitenciar pentru minori, s-au desfăşurat două 

module de instruire, şi anume, I-ul modul s-a constituit din 

lecţii teoretice, care s-au petrecut în Centrul instructiv pe 

perioada 13.08.12 - 24.08.12 şi modulul II, a conţinut lecţii 

practice desfăşurate în Penitenciarul nr. 10, pe perioada 

26.11.12-30.11.12. 

 

Pentru anul de studii 2013 se planifică instruirea în domeniul 

„Asigurării drepturilor copiilor în locurile de detenţie" mai 

desfăşurată cu categoriile de persoane ce au tangenţe în 

activitatea sa cu minorii. Însă pentru aceste instruiri este 

nevoie de procurarea unui lot de literatură specializată în 

domeniul dat.  

 

De asemenea, se planifică invitarea unor reprezentanţi din 

Centrul de plasament temporar a minorilor şi a Organizaţiilor 

neguvernamentale ca în comun să fie petrecute instruiri la 

acest domeniu sub diferite metode (seminare, mese rotunde). 



RAPORT ANUAL 2012 - PILONUL VI 
PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL  IV 2012 

10 

 

 

Ministerul Justiției continuă activitatea de identificare a actorilor  

care lucrează cu copiii aflaţi în contact cu sistemul justiţiei, 

pentru a asigura procesul de specializare a acestora, fie prin 

formularea propunerilor de modificare a cadrului normativ, 

fie prin adoptarea de acte departamentale. 

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 

 

Listă întocmită şi 

actualizată periodic 

Trimestrul I, 

2012 - 

Trimestrul  IV, 

2016 

Listele au fost actualizate: 

Hotărîrea CNAJGS nr. 3 din 11.04.2012 

Hotărîrea CNAJGS nr. 19 din 21.12.2012 

 

Realizată 

(pentru perioada 

de raportare) 

Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

- Actualizarea 

listelor 

permanent 

Hotărîrea CNAJGS 

nr. 3 din 

11.04.2012 

Hotărîrea CNAJGS 

nr. 19 din 

21.12.2012 

Hotărârile 

nominalizate pot fi 

accesate la adresa: 

http://www.cnajgs.

md/ro/cadrul-

normativ.html  

6.3.1., p. 6 - 

Elaborarea ghidurilor 

metodologice pentru 

avocaţii specializaţi în 

asistenţa juridică 

garantată de stat în 

cauzele care implică 

copiii 

 

 

Ghiduri elaborate 

şi distribuite 

Trimestrul I, 

2012 - 

Trimestrul  IV, 

2016 

În cadrul proiectului „Reforma Sistemului de Justiţie 

Juvenilă”, implementat de UNICEF cu sprijinul financiar al 

Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare Internaţională  (SIDA), 

CNAJGS în colaborare cu Ministerul Justiţiei a elaborat 

Ghidul avocatului care acordă asistenţă juridică garantată de 

stat copiilor aflaţi în conflict cu legea. 

Realizată  

(pentru perioada 

de raportare) 

85,7 mii lei       

(alocat din buget 

pentru 2013) 

Pentru anii 

2011-2012 nu 

au fost 

disponibile 

resurse 

financiare 

pentru 

elaborarea 

ghidurilor. 

- 1. Ghidul 

avocatului care 

acordă asistenţă 

juridică garantată 

de stat copiilor 

aflaţi în conflict cu 

legea 

2. Publicația – Ce 

faci cînd copilul 

tău este în conflict 

cu legea? 

6.3.2., p. 3 - 

Modificarea cadrului 

normativ în vederea 

acordării dreptului de 

asistenţă juridică 

garantată de stat 

copiilor victime ale 

infracţiunilor 

Proiect de lege 

elaborat şi remis 

spre examinare 

Guvernului 

Trimestrul I - 

IV, 2012 

Reieșind din rolul Consiliului Național pentru Asistență 

Juridică Garantată de Stat stabilt prin Legea nr. 198 din 26 

iulie 2007 de a realiza politica în domeniul asistenţei juridice 

garantate de stat, prin scrisoarea nr. 03/7724 din 20 

septembrie 2012 a fost solicitat Consiliului prezentarea 

propunerilor relevante pentru executarea acțiunii.  

 

În prezent, Ministerul Justiției este în proces de elaborare a 

amendamentelor la Legea nr. 198, în contextul executării și 

altor acțiuni din Plan, urmînd a fi formulate propuneri 

corespunzătoare obiectivului trasat. 

Nerealizata - - Urmează a fi 

realizată în 

trimestrul I 

2013. 

- 

6.3.3. p. 1 - Elaborarea 

recomandărilor 

privind managementul 

de caz în lucrul cu 

Recomandări 

metodice elaborate 

şi aprobate 

Trimestrul  IV, 

2012 -  

Trimestrul II, 

I. În scopul monitorizării solicitărilor parvenite de la organele 

de drept în adresa Birourilor de probaţiune, în vederea 

întocmirii referatelor presentinţiale în privinţa personalităţii 

bănuitului, învinuitului sau inculpatului, precum şi 

Realizată  

(pentru perioada 

de raportare) 

Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

- - 1.   Ordinul OCP 

nr. 63 din 

22.05.2012 - 

Mecanismul cu 

http://www.cnajgs.md/ro/cadrul-normativ.html
http://www.cnajgs.md/ro/cadrul-normativ.html
http://www.cnajgs.md/ro/cadrul-normativ.html
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copiii supuşi 

probaţiunii 

2013 supravegherea modului de respectare a prevederilor Ordinului 

Ministerului Justiţiei nr.560 din 31.12.2008, de către Secţia 

probaţiune juvenilă şi presentinţială a fost elaborat 

mecanismul cu privire la monitorizarea perfectării 

referatelor presentinţiale de evaluare a personalităţii 
bănuitului, învinuitului sau inculpatului minor sau adult, 

aprobat prin Ordinul OCP nr. 63 din 22.05.2012. În 

conformitate cu acest Ordin Birourile de probaţiune, la 

parvenirea solicitărilor privind întocmirea referatelor 

presentinţiale de evaluare a personalităţii, înregistrează 

solicitare în registru de evidenţă a referatelor de evaluare şi 

informează Oficiul central de probaţiune, prin intermediul 

adresei electronice. Ulterior, Birourile de probaţiune 

informează Oficiul central de probaţiune despre executarea 

solicitărilor privind întocmirea  referatelor presentinţiale. 

II. Instrucţiunea privind asigurarea executării măsurilor de 

constrângere cu caracter educativ a fost elaborată de către 

Secţia probaţiune juvenilă şi presentinţială, în vederea 

executării cu prevederile art. 54, art. 93 şi art. 104 al CP RM, 

în scopul asigurării executării de către minori a măsurilor de 

constrângere cu caracter educativ şi determinării principiilor 

de bază ale relaţiilor dintre minori şi organele specializate 

competente care asigură executarea pedepsei în cauză. 

Instrucţiunea este finalizată şi urmează a fi aprobată. 

III. În scopul pregătirii pentru liberare a deținuților minori  

din penitenciare, de către Secţia probaţiune juvenilă şi 

presentinţială a fost iniţiat proces de elaborare Instrucţiunii 

privind organizarea activităţilor specialiştilor la pregătirea 

pentru liberare şi reintegrarea socială a deținuților minori, 

în vederea asigurării şi determinării principiilor de bază ale 

relaţiilor dintre minori şi organele specializate competente 

care asigură reabilitarea socială copiilor. 

Instrucţiunea urmează să fie analizată şi expusă pentru 

dezbateri publice Birourilor de probaţiune teritoriale (în 

varianta electronică).  

IV. În scopul de a ajuta la îmbunătățirea procesului de 

resocializare a minorilor cu comportamente delincvente şi 

acordării ajutorului metodic consilierilor de probaţiune în 

lucrul cu minorii, Secţia probaţiune juvenilă şi presentinţială 

lucrează în prezent asupra elaborării  Recomandării metodice 

privind monitorizarea situaţiei pre şi post integrare a 

minorului în familie. Recomandarea metodică privind 

monitorizarea situaţiei pre şi post integrare a minorului în 

familie a fost supusă dezbaterilor publice, în urma căror au 

fost analizate toate propunerile parvenite din subdiviziunile 

privire la 

monitorizarea 

perfectării 

referatelor 

presentinţiale de 

evaluare a 

personalităţii 

bănuitului, 

învinuitului sau 

inculpatului minor 

sau adult ; 

2. Instrucţiunea 

privind asigurarea 

executării 

măsurilor de 

constrângere cu 

caracter educativ 

3.  Instrucţiunea 

privind organizarea 

activităţilor 

specialiştilor la 

pregătirea pentru 

liberare şi 

reintegrarea socială 

a deținuților minori 

(în proces de 

elaborare) 

4.  Recomandare 

metodică privind 

monitorizarea 

situaţiei pre şi post 

integrare a 

minorului în 

familie 

(în proces de 

elaborare) 
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teritoriale, ulterior a fost înaintată spre aprobare conducerii 

OCP.  

6.3.3., p. 3 -  

Asigurarea recrutării 

consilierilor de 

probațiune juvenilă cu 

studii în domeniul 

psihologiei și asistenței 

sociale 

Numărul  

consilierilor de 

probaţiune  cu 

studii în domeniu 

recrutaţi 

Trimestrul  I, 

2012 -  

Trimestrul IV, 

2016 

La situaţia din 17 ianuarie 2013 în cadrul sistemului de 

probaţiune activează 5 consilieri de probaţiune cu studii în 

domeniul asistenţei sociale şi 5 consilieri cu studii în 

domeniul psihologiei. Concomitent, pe parcursul anului 2012, 

în bibliografia informaţiei cu privire la condiţiile de 

participare la concursul pentru suplinirea funcţiilor publice 

vacante din cadrul subdiviziunilor teritoriale ale Oficiului 

central de probaţiune (consilier de probaţiune) au fost incluse 

surse bibliografice din domeniul psihologiei şi asistenţei 

sociale. Prin urmare, în urma desfăşurării concursului privind 

suplinirea funcţiilor publice vacante din perioada iulie – 

august 2012, au fost avantajaţi candidaţii cu studii din 

domeniile enunţate. Respectiv în cadrul Biroului de 

probaţiune Rîşcani, Chişinău au fost numite în funcţii de 

consilieri de probaţiune 2 persoane cu studii din ramura 

asistenţei sociale şi în Biroul de probaţiune Bender 1 

persoană cu studii în domeniul pedagogiei şi psihologiei. 

Fişele de post ale consilierilor de probaţiune din domeniul 

justiţiei juvenile vor fi modificate după avizarea noului Stat 

de personal, elaborat în legătură cu optimizarea sistemului de 

probaţiune. Consilierii de probaţiunii din domeniul lucrului 

cu minorii,  pe parcursul anului 2012 au participat la 

următoarele forme de instruire:  

- La 4 mai 2012 a avut loc Conferinţa naţională 

„Mecanismul de dejudiciarizare a cauzelor penale cu 

implicarea copiilor”;  

- În perioada 28 – 29 mai 2012 a avut loc seminarul 

de instruire cu genericul „Justiţia pentru copii. Practici de 

dejudiciarizare”;  

- În perioada lunilor septembrie – octombrie 2012 au 

avut loc seminare regionale de instruire cu genericul 

„Aspecte practice ale probaţiunii presentenţiale şi sentenţiale 

în comunitate”. 

 

Realizată  

(pentru perioada 

de raportare) 

Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

- - 1. Anunțuri privind 

concursurile de 

angajare; 

2. Corespondența 

cu instituțiile din 

cadrul sistemului 

de educație; 

3. Acordul încheiat 

cu USM privind 

efectuarea stagiilor 

de practică. 

6.3.4., p. 1 - Analiza şi 

modificarea cadrului 

normativ care 

reglementează 

sancţiunile disciplinare 

aplicate copiilor aflaţi 

în detenţie, măsurile 

de stimulare a acestor 

copii şi depunerea 

1. Evaluare 

efectuată şi 

recomandări 

formulate 

2. Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ, 

elaborat şi remis 

spre examinare 

Trimestrul  I, 

2012 -  

Trimestrul II, 

2013 

În cadrul proiectului „Suport Ministerului Justiţiei în 

promovarea reformelor justiţiei pentru copii”, implementat de 

MJ în parteneriat cu UNICEF Moldova, a fost realizat 

„Studiul privind sancţiunile disciplinare aplicabile copiilor în 

detenţie, cu accent faţă de excluderea încarcerării faţă de 

copii”. Studiul prezintă analiza aspectelor juridice cît şi 

psihologice ale aplicării pedepsei faţă de copii, care totodată, 

formulează concluzii privind modificarea şi completarea 

cadrului normativ privind procedura de aplicare a sancţiunilor 

Realizată  

(pentru perioada 

de raportare) 

Studiul a fost 

realizat cu suportul 

UNICEF, 

proiectul de lege 

realizat în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

- - 1. Studiul privind 

sancţiunile 

disciplinare 

aplicabile copiilor 

în detenţie, cu 

accent faţă de 

excluderea 

încarcerării faţă de 

copii 
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plîngerilor de către 

aceştia 

 

 

 

 

Guvernului disciplinare, a măsurilor de stimulare a copiilor în detenţie şi 

vine cu un set de recomandări.  

Astfel, conform standardelor consacrate în domeniu, cadrul 

juridic naţional relevant precum şi rezultatele obţinute urmare 

a evaluării aplicării sancţiunilor disciplinare şi a stimulărilor 

faţă de copiii deţinuţi, în penitenciare au fost identificate 

recomandări structurate în 2 subsecţiuni: 

- recomandări generale privind sancţiunile disciplinare şi 

măsurile de stimulare aplicabile copiilor în detenţie; 

- recomandări privind sancţiunea încarcerării aplicabilă 

copiilor aflaţi în detenţie. 

În acelaşi context, conform dispoziţiei DIP nr.52d din 

02.05.2012, a fost înaintat un set de propuneri pentru 

modificarea Codului de Executare, inclusiv la 

compartimentul procedurii de aplicare a sancţiunilor 

disciplinare, în care se regăseşte şi izolarea(pe un termen de 

la o oră până la 72 de ore). Totuşi, au fost modificate radical 

modul şi cazurile când aceasta poate fi aplicată, termenul 

acesteia, precum şi procedura de individualizare a pedepsei 

disciplinare, astfel fiind posibilă de a fi aplicată doar în 

cazurile cînd se admit repetat abateri foarte grave şi 

concomitent faptele sunt de natură să aducă atingere 

semnificativă ordinii sau siguranţei penitenciarului, vieţii sau 

sănătăţii proprii sau a altor persoane.Acțiunea  este în curs 

de realizare, proiectul este remis MJ, pentru consultările 

publice şi definitivarea acestuia conform rezultatelor 

consultărilor. 

2. Copia scrisorii 

de expediere a 

proiectului de lege 

pentru modificarea 

şi completarea unor 

acte legislative; 

Proiectul de lege și 

nota informativă. 

 

6.3.4, p. 4 - 

Optimizarea 

personalului educativ, 

inclusiv a celui de 

psihologi, din 

instituţiile penitenciare 

în a căror custodie se 

află copii 

 

1. Studiu efectuat 

şi recomandări 

formulate. 

2. Numărul de 

personal optimizat. 

Trimestru III 

2012 – 

Trimestrul I 

2013 

Informaţie cu privire la numărul de personal educativ şi 

psihologi în cadrul Izolatoarelor de urmărire penală pentru 

perioada 2011 – 2012: 

Penitenciarul nr.5-Cahul 
Conform schemei de încadrare, în cadrul serviciului activitate 

educativă, psihologică şi asistenţă socială, sunt prevăzute: 

2011 
- şef de sector - 4 unităţi; 

- specialist, psiholog - 1 unitate. 

Total — 5 unităţi. 

2012 
- şef de sector - 3 unităţi; 

- specialist, psiholog - 2 unităţi; 

- specialist, asistent social - 1 unitate. 

Total - 6 unităţi. 

Penitenciarul nr.ll-Bălţi 
Conform schemei de încadrare, în cadrul serviciul activitate 

educativă, psihologică şi asistenţă socială, sunt prevăzute: 

Realizată  

(pentru perioada 

de raportare) 

Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

- - Ordinul DIP nr. 

273 din 09.11.2012 

„Cu privire la 

modificarea anexei 

ordinului DIP nr. 

145 din 29 iunie 

2012”. 
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2011 
- şef de sector - 5 unităţi; 

- specialist, psiholog - 1 unitate. 

Total - 6 unităţi. 

2012 
- şef de sector - 5 unităţi; 

- specialist, psiholog - 2 unităţi; 

- specialist, asistent social - 1 unitate. 

Total — 8 unităţi. 

Penitenciarul nr.l2-Bender 
Conform schemei de încadrare, în cadrul serviciul activitate 

educativă, psihologică şi asistenţă socială, sunt prevăzute: 

2011 
- şef de sector - 2 unităţi; 

- specialist, psiholog - 1 unitate. 

Total - 3 unităţi. 

2012 
- şef de sector - 2 unităţi; 

- specialist, psiholog - 1 unitate; 

Total - 3 unităţi. 

Penitenciarul nr.l3-Chişinău 
Conform schemei de încadrare sunt prevăzute: 2011 

1) serviciul activitate educativă cu deţinuţii, care include: 

- şef de sector - 4 unităţi; 

- specialist pentru lucru cu minorii - 1 unitate. 

2) serviciul activitate psihologică şi asistenţă socială, care 

include: 

- specialist, psiholog - 1 unitate; 

- specialist, asistent social - 1 unitate. 

Total - 7 unităţi. 

2012 
1) serviciul activitate educativă cu deţinuţii, care include: 

- şef de sector - 4 unităţi; 

- specialist pentru lucru cu minorii - 1 unitate. 

2) serviciul activitate psihologică şi asistenţă socială, care 

include: 

- specialist, psiholog - 3 unităţi; 

- specialist, asistent social - 2 unităţi; 

Total- 10 unităţi. 

Penitenciarul nr.l7-Rezina 
Conform   schemei   de   încadrare,   în   cadrul   serviciul   

activitate   educativă, psihologică şi asistenţă socială, sunt 

prevăzute: 2011 

- şef de sector - 10 unităţi; 

- specialist, psiholog - 2 unităţi; 
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specialist, asistent social - 1 unitate. 

Total - 13 unităţi. 

2012 
- şef de sector - 6 unităţi; 

- specialist, psiholog - 2 unităţi; 

- specialist, asistent social - 2 unitate. 

Total - 10 unităţi. 

Datele statistice cu privire la numărul de personal educativ şi 

de psihologi în cadrul Penitenciarului nr.2-Lipcani şi 

Penitenciarului nr.10-Goian, pentru perioada 2011-2012. 

Penitenciarul nr.2-Lipcani 
Conform schemei de încadrare, pentru anul 2011, în cadrul 

serviciul activitate educativă, psihologică şi asistenţă socială, 

sunt prevăzute: 

- şef de sector - 7 unităţi; 

- specialist, asistent social - 1 unitate; 

- specialist, psiholog - 1 unitate. 

Total - 9 unităţi. 

 

Pentru anul 2012, sunt prevăzute:  

- şef de sector - 2 unităţi; 

- specialist, asistent social - 1 unitate; 

- specialist, psiholog - 2 unităţi. 

Total - 5 unităţi. 

Penitenciarul nr.10-Goian 
Conform schemei de încadrare, pentru anul 2012, în cadrul 

serviciului detenţie sunt prevăzute: 

a) secţia regim iniţial: 

- specialist, educator - 1 unitate; 

- specialist, psiholog - 1 unitate; 

- specialist, asistent social - 1 unitate. 

b) secţia regim comun: 

- specialist, educator - 1 unitate; 

- specialist, asistent social - 1 unitate.' 

c) secţia regim de resocializare: 

- specialist, educator - 1 unitate; 

- specialist, asistent social - 1 unitate. 

Total - 7 unităţi. 

 

A fost efectuat studiu comparativ privind numărul de 

personal educativ şi de psihologi în penitenciarele nr. 2-

Lipcani şi nr.10-Goian şi izolatoare de urmărire penală. 

Totodată, la 09 noiembrie 2012, a fost emis Ordinul DIP nr. 

273 „Cu privire la modificarea anexei ordinului DIP nr. 145 

din 29 iunie 2012”, prin care, şefii de subdiviziuni urmează să 
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înainteze propuneri privind optimizarea statului de personal şi 

schemei de încadrare ale instituţiei pe care o conduc. 

În acest sens, urmează a fi optimizat personalul enumerat mai 

sus, reieşind din necesităţile practice şi cifra efectivului-limită 

stabilită prin Hotărîrea Guvernului nr. 735 din 03.10.2012 

„Cu privire la optimizarea structurii, activităţii Ministerului 

Justiţiei şi autorităţilor administrative din subordine”. 

6.3.4. p.5 - Elaborarea 

unor programe de 

pregătire a copiilor 

pentru eliberarea din 

detenţie 

Programe elaborate Trimestru III 

2012 – 

Trimestrul IV 

2013 

Cu referire la Programul de pregătire pentru eliberare pentru 

copii deţinuţi aprobat prin Ordinul DIP nr.183 din 30 

septembrie 2009, Vă comunicăm că acest program conţine 

patru domenii de competenţă: relaţiile interpersonale, relaţiile 

de familie, orientarea profesională şi atitudinea faţă de sine, 

domenii ce s-au dovedit a fi esenţiale pentru pregătirea pentru 

eliberare a condamnaţilor minori. El este realizat de către 

specialişti psihologi şi asistenţi sociale care au abilităţi şi 

cunoştinţe necesare pentru realizarea activităţilor 

nominalizate. Serviciul de probaţiune are un număr foarte 

mic de specialişti psihologi şi asistenţi sociali şi la momentul 

actual nu dispune de careva programe. 

Realizată  

(pentru perioada 

de raportare) 

Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

- - Ordinul DIP nr.183 

din 30.09.2009 

6.3.4. p.6 - Elaborarea 

şi implementarea unor 

programe de 

învăţământ general şi 

vocaţional pentru 

copiii aflaţi în detenţie 

Programe elaborate 

şi implementate 

Trimestru III 

2012 – 

Trimestrul IV 

2016 

În perioada anului de studii 2011-2012 au frecventat şcoala 

93 deţinuţi minori, dintre care au încheiat anul de studii 87, 

iar 11 au susţinut examenele de absolvire a gimnaziului. 

Pentru asigurarea şanselor egale de acces la instruire generală 

au fost deschise şi activează clase de instruire generală 

afiliate şcolilor, gimnaziilor, liceelor din raza dislocării 

penitenciarelor după cum urmează: 

- Liceul Teoretic Lipcani - Penitenciarul nr.2-Lipcani - 

45 deţinuţi – (în legătură cu transferul deţinuţilor minori 

pentru executarea pedepsei la Penitenciarul nr.10-Goian 

clasele vor fi transferate la Liceul Teoretic „Nicolae 

Bălcescu” din Ciorescu) 

- Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu” Cahul - 

Penitenciarul nr.5- Cahul - 4 deţinuţi 

- Liceul Teoretic Lăpuşna - Penitenciarul nr.7-Rusca - 2 

deţinute 

- Şcoala Medie nr. 9, or. Bălţi - Penitenciarul nr.11-Bălţi 

- 7 deţinuţi 

- Şcoala nr. 41, or. Chişinău - Penitenciarul nr.13-

Chişinău - 26 deţinuţi 

- Gimnaziul Saharna, or. Rezina - Penitenciarul nr.17-

Rezina - 3 deţinut 

Cît priveşte setul programelor de formare generală a 

minorilor, ţinem să menţionăm că acestea se elaborează în 

exclusivitate de către Ministerul Educaţiei, prin intermediul 

Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, iar DIP a coordonat 

Realizată  

(pentru perioada 

de raportare) 

Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

- - 1. Programul  cu 

privire la pregătirea 

către eliberare a 

condamnaţilor 

minori 

2. Ordin ME, MJ, 

MF clase de 

instruire generala 

pentru detinutii 

minori 

3. Ordin Ministerul 

Educatiei nr. 633 

din 28.06.2012 

invatamint 

secundar 

profesional 

4. Planul-cadru de 

învățămînt 
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planul – cadru de învăţămînt cu Ministerul Educaţiei. 

Instituţiile penitenciare la rîndul lor asigură şcolile cu 

rechizite, întocmirea orarului, prezenţa deţinuţilor la ore şi 

pregătirea temelor pentru acasă (meditaţiile). Concomitent, 

deţinuţilor minori care execută pedeapsa privativă de libertate 

în Penitenciarul nr.2-Lipcani, le este asigurat şi dreptul la 

instruire vocaţional-tehnică. Pe parcursul anului de studii 

2011-2012 au fost înmatriculaţi 47 minori, la specialităţile 

tîmplar, strungar şi lăcătuş reparator. 

6.4.1, p. 1 - Efectuarea 

unui studiu al 

legislației și al practicii 

aplicării măsurilor 

preventive și a altor 

măsuri procesuale de 

constrîngere, cu accent 

pe arestul preventiv, 

arestul la domiciliu și 

eliberarea pe cauțiune  

Studiu efectuat si 

recomandari 

formulate 

Trimestrul I  – 

II, 2012 

Studierea legislaţiei internaţionale şi naţionale a fost 

efectuată. Subiectul a fost examinat şi reglementat în cadrul 

Legii 66 din 05.04.2012 pentru modificarea şi completarea 

Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-

XV din 14 martie 2003. 

 

Realizată Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

- - Studiul legislației 

și al practicii 

aplicării măsurilor 

preventive și a altor 

măsuri procesuale 

de constrîngere, cu 

accent pe arestul 

preventiv, arestul la 

domiciliu și 

eliberarea pe 

cauțiune (PG) 

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 măsuri 

procesuale de 

constrîngere   

Proiect de lege 

elaborat şi remis 

spre examinare 

Guvernului 

Trimestrul II  – 

IV, 2012 

Acțiune realizată prin reglementările din cadrul Legii nr. 66 

din 05.04.2012 pentru modificarea şi completarea Codului de 

procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 

martie 2003. 

 

Realizată Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

- - Legea nr. 66 din 

05.04.2012 pentru 

modificarea şi 

completarea 

Codului de 

procedură penală al 

Republicii 

Moldova nr. 122-

XV din 14 martie 

2003 

6.4.2, p. 2 - Instalarea 

echipamentelor de 

supraveghere video în 

toate locurile de 

detenţie 

Echipamente 

instalate şi sisteme 

de supraveghere 

video funcţionale 

Trimestrul I , 

2012 -  

Trimestrul IV, 

2013 

Acţiunea a fost realizată parţial, prin organizarea şi 

desfăşurarea de către DL a DIP a licitaţiilor publice cu privire 

la achiziţionarea mijloacelor tehnice de pază, supraveghere şi 

legătură, unde în urma licitaţiei publice cu nr.2101/11 din 

07.12.2011 au  fost achiziţionate 19 complete de sisteme de 

supraveghere video cu 90 de camere video în complet, în 

urma licitaţiei publice cu nr.758/12 din 25.04.2012 au fost 

achiziţionate 13 complete de sisteme de semnalizare Satel 

Integra 128, 12 pupitre de legătură operativă Panasonic KX-

TEB3008, 100 staţii radio portabile Kenwood TK 3306 şi 

acumulatoare de rezervă. 

Echipamentul menţionat în afară de sistemul de supraveghere 

video a fost distribuit, instalat şi dat în exploatare de către 

serviciul pentru deservirea tehnică a mijloacelor de pază şi 

Realizată  

(pentru perioada 

de raportare) 

Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

4 complete de 

sisteme de 

supraveghere 

video vor fi 

montate odată 

cu deschiderea 

Penitenciarulu

i nr.10 Goian. 

Sunt necesare 

în continuare 

alocaţii care să 

asigure 

realizarea 

acţiunii până la 

capăt 

Documentele 

respective 

(contractele de 

achiziţii) sunt 

păstrate în DL a 

DIP (organizator a 

licitaţiilor publice) 
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legătură conform destinaţiei în subdiviziunile DIP. Ceea ce 

ţine de echipamentul video, conform contractului, instalatorul 

sistemului este firma SRL. Voinicconstruct, unde pănă la 

momentul respectiv pe perioada anului 2012 au fost montate 

15 complete, dintre care 4 complete vor fi instalate şi date în 

exploatare odată cu iniţierea activităţii în Penitenciarul nr.10-

Goian. 

Pe parcursul anului 2011-2012 au fost achiziţionate 19 

complete de unităţi tehnice şi 90 camere video de 

supraveghere. 

 

Pe parcursul anului 2012 au fost achiziţionate 13 complete de 

sisteme de semnalizare cu alarmă; 12 sisteme de legătură 

operativă; 100 staţii radio portabile şi 200 acumulatoare 

pentru ele. 

6.4.3., p. 1 - Analiza 

cadrului normativ 

privind funcționarea 

instituțiilor 

responsabile de 

privarea de libertate în 

partea ce ține de 

prevenirea și 

combaterea torturii și 

a relelor tratamente; 

după caz, elaborarea 

unui proiect de 

modificare a cadrului 

normativ 

 

1. Analiză 

efectuată şi 

recomandări 

formulate 

2. După caz, 

proiect de 

modificare a 

cadrului normativ, 

elaborat 

 

 

Trimestrul I  – 

IV, 2012 

1.A fost creat grupul de lucru în componența căruia au fost 

incluși patru reprezentanți ai Centrului pentru Drepturile 

Omului, doi reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne și 

cîte un reprezentant al Procuraturii Generale, Centrului pentru 

Combaterea Crimelor Economice și Corupției, Ministerului 

Sănătății, Ministerului Justiției, Ministerului Educației, 

Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei. 

 

2. CpDOM a convocat 5 ședințe ale grupului de lucru, în 

cadrul cărora au fost prezentate și discutate opiniile și 

propunerile  autorităților  pe care le reprezintă membrii 

grupului de lucru vizavi de necesitățile de modificare a 

cadrului normativ. 

 

3. În baza informațiilor și propunerilor parvenite de la 

instituțiile partenere, responsabile pentru realizarea activității, 

angajații CpDOM au elaborat proiectul documentului care 

include rezultatele activității grupului de lucru, cu 

recomandările respective și proiectele de modificare a 

cadrului normativ, după caz.  

 

4. La 15 ianuatie 2013 proiectul documentului a fost plasat pe 

pagina web www.ombudsman.md  pentru a fi supus 

consultării publice. 

 

5. CpDOM prin scrisoarea nr.07-6/19-336 din 04.02.13 a 

solicitat tuturor autorităților să se expună asupra ”Analizei 

cadrului normativ privind funcționarea instituțiilor 

responsabile de privarea de libertate în partea ce ține de 

prevenirea și combaterea torturii și a relelor tratamente” 

Realizată Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

Dificultăți de 

colaborare/con

lucrare cu 

unele 

autorități 

responsabile 

pentru 

realizarea 

acțiunii 

Mobilizarea 

eforturilor 

tuturor 

autorităților 

responsabile 

pentru 

realizarea 

acțiunii, astfel 

încît să fie 

asigurată o 

conlucrare 

eficientă și 

atitudine 

serioasă față de 

activitate. 

 

CpDOM a 

plasat proiectul 

documentului  

pe pagina web 

www.ombuds

man.md, la 15 

ianuarie 2013, 

pentru a fi 

supus 

consultării 

publice. 

Varianta 

definitivată a 

documentului 

Analiza cadrului 

normativ privind 

funcţionarea 

instituţiilor 

responsabile de 

privarea de 

libertate în partea 

ce cine de 

prevenirea şi 

combaterea torturii 

şi a relelor 

tratamente 

http://www.ombudsman.md/
http://www.ombudsman.md/
http://www.ombudsman.md/
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va fi transmisă 

în adresa 

Ministerului 

Justiției pînă la 

1 februarie 

2013  

6.4.3, p. 2 - Crearea 

unor mecanisme 

disciplinare interne, 

independente de 

examinare a 

plîngerilor privind 

actele de tortură și alte 

rele tratamente 

1. Regulament 

elaborat 

2. Numărul de 

plîngeri examinate 

 

 

Trimestrul I  – 

IV, 2012 

Procuratura Generală a efectuat un studiu al legislaţiei 

naţionale în contextual acestei acțiuni și a identificat 

deficiențele existente și căile de soluționare.  

 

 

 

Realizată parţial  Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

-  Notă  Informativă a 

PG 

referitoare la 

acţiunea 6.4.3. 

punctul 2 

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 

instituţiei ce asigură 

detenţia persoanelor 

 

Proiect de lege 

elaborat şi remis 

spre examinare 

Guvernului 

Trimestrul I  – 

IV, 2012 

Acțiune executată prin adoptarea Legii nr. 252 din 8.11.2012 

pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, in 

partea ce ţine de locurile de detenţie.  Concomitent se aplică 

prevederile Ordinului comun al Ministerului Sănătăţii şi 

Ministerului Afacerilor Interne nr. 372/388 din 03.11.2009 

care obligă personalul sanitar să informeze imediat 

procuratura teritorială sau specializată în a cărei rază se află 

instituţia medico-sanitară despre faptul acordării ajutorului 

medical persoanelor cu leziuni corporale, comise ca urmare a 

unor acţiuni din partea reprezentanţilor organelor de drept, ce 

vizează sănătatea şi/sau integritatea corporală.  

 

Realizată Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

- - Legea nr. 252 din 

8.11.2012 pentru 

modificarea şi 

completarea unor 

acte legislative 

6.4.3, p. 4 - Elaborarea 

proiectului de 

modificare a cadrului 

normativ în vederea 

subordonării directe a 

procurorilor 

antitortură 

Procuraturii Generale 

Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ, 

elaborat şi remis 

spre examinare 

Guvernului 

Trimestrul I  – 

IV, 2012 

Subiectul este unul care prezintă discuţii controversate, 

inclusiv în cadrul Procuraturii.  

  

Ministerul Justiției a expediat Procuraturii Generale un 

demers (nr. 03/497 din 17 ianuarie 2013) prin care solicită 

implicarea și aportul Procuraturii în realizarea acțiunilor ce 

vizează reforma Procuraturii. 

 

Ministerul Justiției va purcede la elaborarea cadrului 

normativ în momentul în care Procuratura va avea o 

decizie de principiu la acest subiect. 

Nerealizată - - Urmează a fi 

realizată în 

trimestrul I 

2013. 

- 

6.4.4, p. 1 - Elaborarea 

conceptului sistemului 

de evidenţă a cazurilor 

de reţinere, arest şi 

detenţie; după caz, 

elaborarea proiectului 

de modificare a 

1.Grup de lucru 

creat 

2. Concept elaborat 

3. După caz, 

proiect de 

modificare a 

cadrului normativ, 

Trimestrul II  – 

IV, 2012 

DIP a raportat că fost proiectat şi elaborat sistemul de 

evidenţă a deţinuţilor. Personalul responsabil de evidenţă este 

instruit iar sursa datelor ce sunt încărcate în sistemul 

informaţional sunt preluate din dosarul personal al 

deţinutului. Sistemul de control şi monitorizare a evidenţei 

este elaborat şi aplicat..  

 

Realizată parţial 

 

 

Cheltuieli din 

contul mijloacelor 

bugetare pe anul 

2012: 

170.000 lei 

Dificultăţi în 

procesul de 

implementare 

din cauza 

numărului 

insuficient de 

echipament 

Necesitate de 

achiziţionare a 

echipamentului 

tehnic pentru 

acoperirea 

dificitului de 

staţii de lucru 

Contract Nr. 143 

din 26.06.2012 de 

achiziţionare a 

serviciilor 
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cadrului normativ elaborat şi remis 

spre examinare 

Guvernului 

MAI  a raportat: 

1.A fost emisă o dispoziție prin care s-a dispus asigurarea în 

termen de pînă la 01.09.2012 a instalării camerelor video în 

comisariatele raionale și municipale de poliție cu integrarea 

lor în sistemul automatizat de monitorizare centralizat. 

2.A fost elaborat Regulamentul privind accesarea informației 

din sistemul de monitorizare video în cadrul comisariatelor de 

poliție. 

3. În toate IDP din comisariatele subordonate 

Departamentului Poliției au fost instalate sisteme de 

monitorizare video, cu excepția CP Bender. Sunt montate în 

38 comisariate raionale și municipale. 

tehnic 

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 

 

Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ 

elaborat 

Trimestrul I  – 

IV, 2012 

A fost efectuata misiunea de evaluare a serviciilor medicale 

in penitenciare şi formulate recomandări privind modelul de 

subordonare (3 opţiuni)  pentru asigurarea accesului adecvat 

la asistenţă medicală deţinuţilor. 

 

Misiunea a propus 3 scenarii diferite pentru reorganizarea 

serviciilor de sănătate: 

1.Crearea unei direcţii - parte a Ministerului Justiţiei, dar 

separată de Departamentul Instituţiilor Penitenciare; 

2.Un sistem mixt, în care Ministerul Sănătăţii este 

răspunzător de anumite servicii specializate şi Ministerul 

Justiţiei este responsabil pentru serviciile de asistenţă 

medicală primară (AMP). 

3.Transferul întregii responsabilităţi către Ministerul 

Sănătăţii. 

 

Pentru a decide asupra modelului RM, sunt necesare nişte 

evaluări clare de cost – eficienţă, modalitate de asigurare a 

serviciilor medicale teritorial (per fiecare penitenciar şi IMSP 

raional), elaborarea pachetului de servicii medicale gratuite 

deţinuţilor, necesitate de cadre etc. Sunt necesare nişte 

evaluări in teritoriu de către un grup de specialişti ai MS 

(reprezentanţilor CNAM, comisiei de acreditare, specialiştilor 

din domeniul asistenţei spitaliceşti şi medicinii primare, 

centrelor de sănătate publică, direcţiei finante şi resurse 

umane) pentru a identifica posibilităţile MS de preluare a 

serviciilor or, o evaluare a sumelor necesare pentru 

planificare în următorii ani. 

  

Procesul transferului responsabilităţii privind asistenţa 

medicală de la Ministerul Justiţiei la Ministerul Sănătăţii este 

un proces îndelungat şi nu poate fi realizat rapid. Aceasta 

presupune o bună pregătire, care include mai multe etape: 

Nerealizată  Suport pentru 

studiu din partea  

Agenţiei Naţiunilor 

Unite pentru 

Combaterea 

Drogurilor şi 

Criminalităţii. 

Nu există 

estimări 

financiare 

clare ale 

transferului 

responsabilităţ

ii serviciilor 

medicale 

penitenciare in 

subordinea 

Ministerului 

Sănătăţii. 

-In planurile 

strategice ale 

Ministerului 

Sănătăţii nu se 

revede acest 

obiectiv, fapt 

majorează 

riscul de o 

reformă 

prematură in 

cazul 

transferului 

integral al 

serviciului in 

subordinea 

MS. 

In planurile 

strategice ale 

MS nu 

figurează 

preluarea 

Termenul de 

realizare a 

acestei acțiuni 

necesită a fi 

extins. 

-Raportul misiunii 

-Proces verbal al 

sedintei GL din 

cadrul DIP 

-Prezentarea 

Ministrului 

Sanatatii de la 

Forumul Naţional 

pentru Sănătate 22-

23.11.12 “Sistemul 

de sănătate al RM: 

performanţe, 

tendinţe şi sarcini 

pentru viitor”. 
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I. Prima etapă ( 0 - 12 sau 18 luni) -  Pregătirea 

1)Transferarea serviciilor de asistență medicală specializată, 

cum ar fi programele HIV, tuberculozei sau acordarea 

asistenței psihoterapeutice către  Ministerul  Sănătății, în timp 

ce serviciile de asistență medicală din penitenciare (AMP), 

rămâne responsabilitatea Ministerului Justiției. Acest pas ar 

dura 12-18 luni. 

2)Închiderea spitalului penitenciar; 

3)Efectuarea unei evaluări aprofundate a fiecărei unități 

medicale precum și a  laboratorului ; evaluarea necesităților 

de acreditare a acestor instituții precum AMP  și renovarea 

lor, după caz; 

4)Punerea în aplicare a sistemului de monitorizare a asistenței 

medicale; 

5)Crearea unei unități/direcții/secții pentru sănătatea în 

penitenciare în cadrul MS; 

 6)Examinarea necesităților de resurse umane (număr și 

calificare); 

7)Elaborarea curriculum-ului de instruire; 

8)Elaborarea de ghiduri, regulamente pentru serviciile 

medicale specializate. 

 

II.Etapa a doua: ( 18 –20 luni) 

9)Predarea serviciilor de asistență medicală primară 

10)Evaluarea 

 

 

Agenţia Naţiunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor şi 

Criminalităţii a elaborat Raportul privind organizarea 

serviciilor medicale în sectorul penitenciar al RM şi 

recomandările respective 

 

Ministerul Sănătăţii s-a expus că este necesar de identificat 

resursele financiare necesare şi specificul asistenţei medicale 

în penitenciare astfel, Ministerul Sănătăţii va efectua vizite la 

penitenciare în scopul identificării resurselor financiare 

respective. 

 

Cu referire la elaborarea proiectului, Ministerul Justiției, prin 

scrisoarea nr. 03/7411 din 10.09.12, a solicitat  Ministerului 

Afacerilor Interne, Ministerului Sănătăţii, Centrului Naţional 

Anticorupţie, Procuraturii Generale și Serviciului Vamal 

prezentarea propunerilor pentru modificarea cadrului 

normatic respectiv. 

serviciilor 

medicale 

penitenciare, 

precum şi în 

rezultatele pe 

termen mediu 

prin eforturi 

conjugate, ce 

indirect 

denotă o 

colaborare 

insuficientă cu 

MJ. 
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6.4.5, p. 2 - Elaborarea 

proiectului de lege 

privind instituirea 

controlului medical 

obligatoriu al 

persoanelor private de 

libertate la fiecare 

primire în/eliberare 

din locurile de detenţie 

 

1. Grup de lucru 

creat 

2. Proiect de lege 

elaborat şi remis 

spre examinare  

Guvernului 

Trimestrul I  – 

IV, 2012 

Această acțiune a fost realizată prin adoptarea Legii nr. 252 

din 8.11.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative. Prin  Legea indicată au fost operate modificări la  

art. 1751 din Codul de executare, fiind completat cu alineatul 

(2), cu următorul cuprins: ”Persoana reţinută în condiţiile 

alin. (1) este supusă imediat examenului medical la intrarea şi 

la ieşirea din locul de detenţie, precum şi la cerere, inclusiv 

pe cont propriu, pe toată perioada detenţiei. Examenul 

medical se efectuează în condiţii de confidenţialitate. La 

efectuarea examenului medical se aplică prevederile art. 232 

alin. (3) din prezentul cod.” 

 

Norme privind obligativitatea efectuării unei constatări 

medico-legale sau, după caz, a unei expertize medico-legale 

pentru constatarea originii şi caracterului vătămărilor sau 

leziunilor au fost incluse și în Codul de procedură penală. 

Realizată  Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

Resurse 

umane 

suplimentare 

pentru 

efectuarea 

examinărilor, 

mai ales in 

IUP 

- Legea nr. 252 din 

8.11.2012 pentru 

modificarea şi 

completarea unor 

acte legislative 

 

6.4.5, p. 4 - Elaborarea 

proiectului de 

modificare a Codului 

penal nr. 985-XV din 

18 aprilie 2002 în 

vederea excluderii 

contradicţiilor 

referitoare la definirea 

torturii şi a altor rele 

tratamente 

Proiect de lege 

elaborat şi remis 

spre examinare 

Guvernului 

Trimestrul I  – 

IV, 2012 

Această acțiune a fost realizată prin adoptarea Legii nr. 252 

din 8.11.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative. 

 Conform Legii de modificare,  legea penală a fost 

completată cu art. 1661 „Tortura, tratamentul inuman şi 

degradant”. Prevederile art. 1661 pe lîngă incriminarea 

torturii, stabilește în calitate de infracţiune separată, 

tratamentele inumane şi degradante şi mai vine cu o serie de 

schimbări care ar avea menirea înlăturării deficienţelor 

constate de Comitetul ONU împotriva torturii.  

 

Aşadar, articolul 1661 în redacţia propusă prevede în calitate 

de infracţiune tratamente inumane şi degradante la alineatul 

(1), agravantele acestor tratamente la alineatul (2), tortura la 

alineatul (3) şi agravantele acesteia la alineatul (4). În 

termeni practici, orice act care se încadrează în limitele 

prevederilor proiectului articolului 1661 ar trebui să fie 

examinat mai întîi prin prisma întrunirii elementelor torturii. 

În cazul în care unul sau mai multe elemente lipsesc, actul 

urmează a fi calificat drept tratamente inumane sau 

degradante.   

Realizată Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

- - Legea nr. 252 din 

8.11.2012 

 

6.4.6, p. 1 - Elaborarea 

cadrului normativ 

necesar pentru 

reabilitarea victimelor 

torturii şi altor rele 

tratamente 

Proiect de act 

normativ elaborat 

şi remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul I  – 

IV, 2012 

Actualmente se studiază practica altor state la subiectul 

respectiv.  

De asemenea, se consideră oportun de a nu crea un mecanism 

pentru victimele infracţiunilor de tortură şi rele tratamente, 

dar de a crea un mecanism unic pentru reabilitarea victimelor 

tuturor tipurilor de infracţiuni. Or, diferenţierea primelor se 

consideră că ar crea un anumit tip de discriminare, chiar dacă 

Nerealizată 

 

Fundația Konrad 

Adenauer și 

Ministerul Justiției 

din România au 

facilitat schimbul 

de experiență cu 

colegii din 

- Se propune 

executarea 

acestui punct 

din Plan ca 

rezultat al 

executării pct. 

2.5.3 (1) din 

- 
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ar fi una pozitivă.  

Astfel, se propune executarea acestui punct din Plan ca 

rezultat al executării pct. 2.5.3 (1) din Plan - Efectuarea unui 

studiu privind mecanismul existent de asigurare a drepturilor 

victimelor infracţiunilor, de protecţie şi reabilitare a acestora, 

a cărei termen de executare este Trimestrul II și III anul 

2013. 

Republica 

Moldova la acest 

subiect. 

Plan. 

Urmează a fi 

realizată în 

trimestrul II-III 

2013. 

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 

 

1. Studiu efectuat 

şi recomandări 

formulate 

2. Concepţia 

elaborată şi 

aprobată 

Trimestrul IV, 

2012 -  

Trimestrul I, 

2013 

În scopul elaborării Concepției de dezvoltare a instituției 

probațiunii care să contribuie la siguranța comunității prin 

reabilitarea efectivă în societate a delincvenților, la 25 

ianuarie 2013 a fost organizată o ședință în cadrul OCP în 

vederea studierii recomandărilor și propunerilor parvenite de 

la direcțiile/serviciile de bază ale OCP. În acest context, în 

urma propunerilor înaintate și a analizei efectuate au fost 

stabiliți termenii de referință. 

 În rezultat a fost stabilit pentru direcțiile/serviciile 

de bază ale OCP termenul limită de 25 februarie 2013 de 

definire a problemelor pe segmente de activitate: resurse 

umane, probaţiune juvenilă, pedepse comunitare, probaţiune 

sentenţială în comunitate, elaborarea/modificarea cadrului 

normativ, relaţii externe, precum și  instrumentele şi căile de 

soluţionare a problemelor. 

Realizată  

(pentru perioada 

de raportare) 

Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

  Studiul efectuat. 

6.5.1. p. 2 - Elaborarea 

proiectului de 

modificare a cadrului 

normativ cu privire la 

probațiune 

 

Proiect de lege 

elaborat şi remis 

spre examinare 

Guvernului 

Trimestrul IV, 

2012 -  

Trimestrul I, 

2013 

La 09.02.2012 a fost emis Ordinul Șefului Oficiului Central 

de Probațiune nr. 15 cu privire la crearea grupului de lucru în 

scopul ajustării cadrului legal în domeniul probațiunii, astfel 

fiind realizate următoarele: 

1. Elaborarea proiectului de Lege pentru modificarea și 

completarea Legii  nr. 297 din 24 februarie 1999 cu privire la 

adaptarea socială a persoanelor eliberate din locurile de 

detenție. Potrivit acestuia, se instituie Comisia 

guvernamentală  - organ la nivel guvernamental  care va 

coordona activităţiile tuturor subiecţilor implicaţi în procesul 

de probaţiune postpenitenciară. Propunerea de instituire a 

unei astfel de Comisii a parvenit de la Consiliulul Centrului 

republican de coordonare a măsurilor de adaptare socială a 

persoanelor eliberate din locurile de detenţie, expusă în 

Decizia nr. 4 din 2012. 

Proiectul indicat a fost expediat spre avizare prin scrisoarea 

Ministerului Justiției nr. 03/958 din 31 ianuarie 2013. 

2. Elaborarea Instrucţiunii interne cu privire la activitatea de 

punere în aplicare a pedepsei penale şi sancţiunii 

contravenţionale sub formă de  muncă neremunerată în 

Realizată  

(pentru perioada 

de raportare) 

Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

- - 1. Proiectul Legii 

pentru modificarea 

şi completarea 

Legii 297 din 24 

februarie 1999 cu 

privire la adaptarea 

socială  

2. Proiectul Legii 

nr.8 din 14 

februarie 2008 cu 

privire la 

probaţiune 
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folosul comunităţii aprobată prin ordinul şefului OCP nr.142 

din 19.11.2012. 

 

3. Elaborarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative, în care se propun 

modificări şi completări în Codul de executare, Codul penal, 

Codul de procedură penală, Legea cu privire la probaţiune.  

Proiectul se definitivează pentru a fi expediat organelor 

interesate spre coordonare. 

 

4. Instrucţiunea nr. 92 din 30.05.2011 cu privire la 

organizarea activităţii de probaţiune sentinţială în comunitate 

în privinţa condamnaţilor adulţi şi minori este în proces de 

elaborare în cadrul grupului de lucru. 

6.5.2, p. 1 - Elaborarea 

proiectului de 

modificare a cadrului 

normativ în vederea 

transferării Oficiului 

central de probaţiune 

în subordinea 

nemijlocită a 

Ministerului Justiţiei 

Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ, 

elaborat şi remis 

spre  examinare 

Guvernului 

Trimestrul I-IV, 

2012 

A fost elaborat proiectul de modificare şi completare a unor 

Hotărîri de Guvern şi remis Ministerului Justiţiei. Prin 

Hotărârea de Guvern nr. 735 din 03.10.2012 (publicată în 

Monitorul Oficial la 12.10.2012, nr. 212-215, art. 798) ,,cu 

privire la optimizarea structurii, activităţii Ministerului 

Justiţiei şi autorităţilor administrative din subordine”, la 

01.01.2013, Oficiul central de probaţiune a fost transferat din 

subordinea Departamentului Instituţiilor Penitenciare în 

subordinea Ministerului Justiţiei. 

Realizată Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

- - Hotărîrea 

Guvernului  Nr. 

735 din 03.10.2012

, cu privire la 

organizarea şi 

funcţionarea 

Ministerului 

Justiţiei 

6.5.2, p. 2 - 

Optimizarea 

sistemului organelor 

de probaţiune 

 

1. Serviciul de 

probaţiune 

optimizat 

2. Schema de 

încadrare a 

personalului 

revizuită 

Trimestrul II, 

2012 -  

Trimestrul I, 

2013 

După aprobarea Hotărîrii Guvernului nr. 735 din 3 octombrie 

2012 cu privire la optimizarea structurii, activităţii 

Ministerului Justiției şi autorităţilor administrative din 

subordine, a fost elaborată noua structură a Oficiului central 

de probaţiune, aprobată prin ordinul Ministrului Justiției nr. 

514 din 16 noiembrie 2012. Conform noii structuri aprobate a 

fost elaborat noul stat de personal şi prezentat pentru avizare 

Cancelariei de Stat.  

Realizată  

(pentru perioada 

de raportare) 

Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

- - Ordinul Ministrului 

Justiției nr. 514 din 

16 noiembrie 2012 

6.5.3, p. 1 - Elaborarea 

proiectului de 

modificare a cadrului 

normativ în vederea 

asigurării continuităţii 

procesului de 

probaţiune 

individualizat, 

începînd cu etapa 

presentenţială şi 

terminînd cu serviciile 

de asistenţă 

Proiect de 

modificare a 

cadrului normativ, 

elaborat şi remis 

spre examinare 

Guvernului  

Trimestrul I-IV,  

2012 

La 09.02.2012 a fost emis Ordinul Șefului Oficiului Central 

de Probațiune nr. 15 cu privire la crearea grupului de lucru în 

scopul ajustării cadrului legal în domeniul probațiunii, astfel 

fiind realizate următoarele: 

1. Elaborarea proiectului de Lege pentru modificarea și 

completarea Legii  nr. 297 din 24 februarie 1999 cu privire la 

adaptarea socială a persoanelor eliberate din locurile de 

detenție. Potrivit acestuia, se instituie Comisia 

guvernamentală  - organ la nivel guvernamental  care va 

coordona activităţiile tuturor subiecţilor implicaţi în procesul 

de probaţiune postpenitenciară. Propunerea de instituire a 

Realizată parţial Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

Complexitatea 

procesului de 

elaborare şi 

promovare a 

proiectului de 

modificare a 

cadrului 

normativ; 

 

Extinderea 

termenului de 

executare către 

finele 

trimestrului II 

2013 

1. Proiectul de lege 

pentru modificarea 

și completarea unor 

acte legislative ( 

Legea cu privire la 

adaptarea socială 

şi Legea cu privire 

la probaţiune ) 

2. Proiectul de lege 

pentru modificarea 

și completarea unor 

acte legislative 
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postdetenţie unei astfel de Comisii a parvenit de la Consiliulul Centrului 

republican de coordonare a măsurilor de adaptare socială a 

persoanelor eliberate din locurile de detenţie, expusă în 

Decizia nr. 4 din 2012. 

Proiectul indicat a fost expediat spre avizare prin scrisoarea 

Ministerului Justiției nr. 03/958 din 31 ianuarie 2013. 

2. Elaborarea Instrucţiunii interne cu privire la activitatea de 

punere în aplicare a pedepsei penale şi sancţiunii 

contravenţionale sub formă de  muncă neremunerată în 

folosul comunităţii aprobată prin ordinul şefului OCP nr.142 

din 19.11.2012. 

 

3. Elaborarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative, în care se propun 

modificări şi completări în Codul de executare, Codul penal, 

Codul de procedură penală, Legea cu privire la probaţiune.  

Proiectul se definitivează pentru a fi expediat organelor 

interesate spre coordonare. 

 

4. Instrucţiunea nr. 92 din 30.05.2011 cu privire la 

organizarea activităţii de probaţiune sentinţială în comunitate 

în privinţa condamnaţilor adulţi şi minori este în proces de 

elaborare în cadrul grupului de lucru. 

(Codul de 

executare, Codul 

penal, Codul 

contravenţional) 

3. Ordinul OCP 

nr.142 din 

19.11.2012 ( 

Instrucţiunea cu 

privire la 

activitatea de 

punere în aplicare a 

pedepsei penale şi 

sancţiunii 

contravenţionale 

sub formă de  

muncă 

neremunerată în 

folosul comunităţii) 

6.5.3, p. 2 - Elaborarea 

curriculei pentru 

instruirea iniţială şi a 

programului pentru 

instruirea continuă a 

consilierilor de 

probaţiune 

Curricula şi 

programul de 

instruire elaborate 

Trimestrul III-

IV,  2012 

Curricula pentru instruirea iniţială a consilierilor de 

probaţiune a fost elaborată de experţii Consiliului Europei şi 

expediată la 4 decembrie 2012 Institutului Naţional al 

Justiţiei. INJ este în proces de analizare a acesteia în 

perspectiva aprobării. Planul INJ pentru instruirea continuă în 

anul 2013 prevede instruirea tuturor consilierilor de 

probațiune. 

Realizată  Suport din partea  

Consiliului 

Europei 

- Curriculele 

sunt elaborate, 

dar urmează să 

sufere anumite 

modificări de 

formă din 

cauza că au 

fost elaborate 

conform unei 

forme diferite 

decît cea 

utilizată de INJ 

la etapa 

actuală. 

- Planul de 

învățămînt pentru 

instruirea inițială a 

consilierilor de 

probațiune; 

- Planul de formare 

continuă este 

publicat pe site-ul 

INJ. 

http://www.inj.md/

node/18 

6.5.4, p.1 - Elaborarea 

strategiei de 

comunicare cu 

publicul și cu 

partenerii serviciului 

Strategie elaborată 

şi aprobată 

Trimestrul IV,  

2012 -  

Trimestrul I,  

2013 

La etapa actuală este inițiat proiectul Strategiei de 

comunicare cu publicul și cu partenerii serviciului de 

probațiune, fiind evaluată situația din domeniul comunicării 

și definirea termenilor de referință. Proiectul Strategiei 

urmează a fi elaborat și înaintat spre aprobare în trimestrul I 

Realizată  

(pentru perioada 

de raportare) 

Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

- - Proiectul Strategiei 

de comunicare 

http://www.inj.md/node/18
http://www.inj.md/node/18
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de probațiune. 

 

al anului 2013. 

 

6.5.5, p.1 - Efectuarea 

unui studiu privind 

procedurile de 

soluționare a 

plîngerilor referitoare 

la activitatea 

serviciilor de 

probațiune 

 

Studiu efectuat şi 

recomandări 

formulate 

Trimestrul III, 

2012 – 

Trimestrul II, 

2013 

Oficiul central de probațiune a raportat: 

Oficiul central de probațiune a efectuat în trimestrul III al 

anului 2012 evaluarea necesităților, stabilirea scopului și 

obiectivelor pentru realizarea studiului. A doua etapă ține de 

stabilirea costurilor, identificarea potențialilor 

finanțatori/donatori, stabilirea termenilor de referință și 

selecția companiei sociologice (trimestrul IV 2012, trimestrul 

I 2013). Etapa a treia ține de aspecte metodologice care vor fi 

prezentate de compania sociologică selectată și în final 

derularea propriu-zisă a studiului (trimestrul II 2013).   

 

DIP a raportat: 

Informaţia privind fluxul şi examinarea petiţiilor parvenite în 

adresa DIP pe parcursul anului 2012 se anexează în Nota 

informativă. 

 

NOTĂ:  Urmează ca, în cel mai scurt timp, să se expedieze 

autorităţilor interesate scrisori privind prezentarea în adresa 

Ministerului justiţiei a propunerilor referitoare la 

îmbunătăţirea cadrului normativ în domeniul soluţionării 

plîngerilor la activitatea serviciilor de probaţiune şi a 

sistemului penitenciar.   

în luna iulie 2013 în urma  studiului efectuat,  vor fi 

formulate recomandările respective 

 

Realizată  

(pentru perioada 

de raportare) 

Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat. 

  Notă informativă 

cu privire la fluxul 

și examinarea 

petițiilor parvenite 

la DIP în 2012 

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 

Studiu efectuat şi 

recomandări 

formulate 

Trimestrul IV, 

2012 – 

Trimestrul III, 

2013 

În cadrul DIP a fost elaborată şi este în faza de definitivare 

propunerea de politică publică „Managementul resurselor 

umane DIP”, aceasta urmînd să puncteze procedurile de 

personal din sistemul autohton şi din alte ţări, precum  

(România, Norvegia, Polonia etc), unul dintre obiective fiind 

demilitarizarea comprehensivă a sistemului.  

Ulterior, după selectarea opţiunii recomandate a propunerii de 

politică publică, va fi elaborat proiectul de lege necesar. 

 

Ministerul Justiției urmează, în cel mai scurt timp, să 

expedieze autorităţilor interesate scrisori privind prezentarea 

în adresa Ministerului justiţiei a propunerilor referitoare la 

efectuarea unui studiu comparativ privind politica de angajare 

şi sistemul de recrutare a personalului în instituţiile 

penitenciare şi privind demilitarizarea completă a sistemului 

penitenciar. 

Norlam s-a angajat să contribuie la efectuarea acestui studiu. 

Realizată  

(pentru perioada 

de raportare) 

Realizată în limita 

bugetului anual 

aprobat; Asistență 

din partea Norlam. 

- - Proiect de 

propunere publică 

6.5.7, p. 1  - Codurile etice Trimestrul III, Oficiul central de probațiune a raportat: Realizată Realizată în limita - - Ordinul MJ nr. 505 
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Elaborarea/modificare

a codurilor etice ale 

consilierului de 

probațiune și ale 

angajatului din 

sistemul penitenciar 

 

elaborate/ 

modificate şi 

aprobate 

2012 – 

Trimestrul IV, 

2013 

În acest sens Oficiul central de probațiune, prin intermediul 

Asociației Profesionale a Consilierilor de Probațiune a 

elaborat în perioada trimestrului III al anului 2012 un proiect 

a Codului de etică a consilierului de probațiune. La 8 iunie 

2012, în cadrul Work-shopului „Deontologia profesională a 

consilierilor de probaţiune din Republica Moldova” organizat 

în cadrul proiectului „Consolidarea capacităţii de 

implementare a alternativelor la detenţie în Moldova”, Codul 

a fost aprobat de către Adunarea Generală a consilierilor de 

probaţiune din Republica Moldova. Prezentul proiect de Cod 

reglementează relaţiile profesionale ale consilierului de 

probaţiune şi stabileşte standardele de conduită a acestora în 

relaţiile cu subiecţii probaţiunii, precum şi cu alte categorii de 

profesionişti.  

Proiectul  Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea  

Codului de etică a consilierului de probațiune a fost avizat de 

către organele interesate și se definitivează în baza avizelor 

parvenite. 

 

DIP a raportat: 

Codul deontologic al colaboratorului sistemului penitenciar 

este elaborat şi aprobat. 

(pentru perioada 

de raportare) 

 

bugetului anual 

aprobat. 

din 07.11.2012  cu 

privire la aprobarea 

Codului 

deontologic 

al personalului 

sistemului  

penitenciar 

 


